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PEDMLUVA

„Z mého zÍDoí' dal jsem název projevum duchu dr.

Jos. Kaizla, které jsou dležití} pro posouzeni jeho osob-

nosti i doby, v niž žil. Jsou to nejen jeho dennikij, psané

celkem hned po událostech, nýbrž jeho a jeho vrstevnik

korrespondence, která jednak doceluje injprruwvání den-

ník dr. Jos. Kaizla, jednak nahrazuje ty mezery jejich

ve vypravováni, které vznikly bud mlcenim dr. Jos. Kaizla

nebo ztrátou jeho zápiskv. Konen pod název „Z mého ži-

votcr zaadil jsem i adu literárních prací a eí dr. Jos .
Kaizla,

které bud jsou ješt v rukopisech, nebo jsou zapomenuty

a mén pístupny pes to, že vyšly tiskem.

Pítomný díl „Z mého života" sahá až do habilitace

dr. Jos. Kaizla r. 1879. Rozvrhuje se vcn v 7 ásti. ást I.

pochází zcela ode mne, v ásti druhé až sedmé veškery úvody,

kde nejen shrnuji, co na základ vydaných prcunen v tomto

dílu lze íci o život a dob dr. Jos. Kaizla, nýbrž o em
pouují nás i jiné souasné prameny. Vydání samo uspo-

ádáno jest pímo dle akt a není nic podstatného vynecháno,

co by mohlo jakýmkoliv zpsobem rozmnožiti naše vdo-

mosti o život a dob dr. Jos. Kaizla. Pi dopisech vy-

pustil jsem obvyklé formalie list, drže se zde dobrých vzor

edici literatur svtových. Pro širší kruhy tenástva vložil

jsem vysvtlivky a doplky jednak, pokud mohly býti struné,

pímo do vlastního vypravování Kaizlova, do hranatých

závorek, jednak, pokud bylo potebí vysvtlení obšírnjších,



kierá by vypravováni rušila, pod áru. Práce a dopisy

dr. Jos. Kaizla, pokud byly sepsány v jiném jazyku nežli

esky, podány jsou v eském peklade a výslovn vždy jako

peklad jsou oznaeny.

Vydáni mé nebylo by dcúeko melo iu cenu, kdyby pi
práci nebyla mne provázela dvra a pomoc tch, kdo stáli

bu v píbuzenském, pátelském nebo vbec veejném styku

s dr. Jos. Kaizlem. Sluší mi zvlášt vzpomenouti a po-

dkovati na prvním míst Její Excellenci paní Kamille

Kaizlové, která s plnou dvrou svila mi celou literární

pozstalost svého zemelého chot, a vždy ochotn a plna

ladosti zodpovídala všechny dotazy, které mohly pispli

k objasnní tch nebo onch slránek života dr. Jos. Kaizla.

Dále dkuji p. t. p. Edmundu Kaizlovi, prokurislovi ji-

liálky anglnrakouské banky, za obtavou pomoc pi shle-

dávání rodinné korrespondence a za etné zprávy o pá-
telských a píbuzenských stycích dr. Jos. Kaizla. Nemohu
nevzpomenouli, pokud se pítomného dílu týe, ochotné

pomoci veledstojného /arního úadu ve Volyni, slavného

c. k. projessorského sboru právnické jakulty eské v Praze

a slavného výboru spolku eských právník „Všehrd^\ jimž

vdím za zapjení akt, týkajících se dr. Jos. Kaizla. Velé

díky vzdávám p. t. pp. dv. radovi dr. A. Brájovi, dv. radovi

dr. Jar. elakovskému, dkanu právnické jakulty dr. K.
Hennerovi a prof. G. Schmollerovi v Berlín za veškeru

ochotu a laskavost, s níž doprovázeli moje snahy po ob-

jeveni nových pramen, vztahujících se k dr. Jos. Kaizlovi

a jeho dob. Konen s vdkem vzpomínám p. t. p. Rud.
Augenthalera, editele mstského úadu v Chlumci n. C,
který v pípravných pracech byl mi neúnavn nápomocen,

a práce své ženy, jejímž spoludílem jest ukazovalcl k tomuto

svazku.

Dr. Zdenk V. Tobolka.

AM KH. VÍNOÍÍUADECIl, S. prosince r. I90S.
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I.

KAizLovo Dtství.

ri ece Volyce na eském jihu leží msto Volyn.
V létech padesátých století devatenáctého ne-

bylo to msto hluné a veliké. ítalo nco
kolem dvou tisíc obyvatel, kteí zabývali se

zemdlstvím a emeslem. Pivovar, koželužstvi

a mlynáství byly ty živnosti, jimiž Volyn
známou ve svém okolí. Týdenní a výroní trhy pivá-

do živjšího styku obyvatelstvo mstské s okolím a

ostatním svtem. Ráz msta byl katolicky". Chrám Všech

svatých a malý hbitovní kostelík Promnní Pán b^iy

stedisky zbožného lidu katolického. Návrší za dkanstvím,

„Starý zámek", se zbytky bývalého hradu pipomínalo staro-

bylou minulost Volyn. Msto národnostn bylo eské, akoliv

eské uvdomní v obyvatelstvu teprve nabývalo síly, jako

ve všech eských mstech tehdejší doby. Spolek zpváky a

mšanská beseda byly tam prvními organisacemi esky na-

cionálními, spoitelna a záložna hospodáskými. Volyn mla
na tehdejší dobu slušné školství, úad berní i poštu.

V tomto malém msteku v ís. 141. narodilo se dne 10. ervna
r. 1854 c. k. kontroloru pi c. k. berním úad, starostlivému a

piinlivému Eduardu Kaizlovi a jeho jemnocitné choti Terezii

po roním manželství první dít, synáek, jemuž na ktu.



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA.

dne 12. ervna r. 1854 dáno bylo jméno: Josef Matj. Jako

kmoti nesli novorozence na loktech matka otcova, Anna, vdova

po hospodáském editeli knížete Švarcenberka, a otec matky

malého synáka, Emanuel Bayer, Švarcenberský hospodáský

editel.*)

Rodie Josefa Matje Kaizla byli katohci. Národnostn

nebyli uvdomlí, jako bývali neuvdomlí tehdy skorém

všichni ti, kdo pocházeli

z úednických rodin naší

šlecht3\ Vychování obou ro-

di Josefa Kaizla bylo ja-

zykem nmecké. Otec Josefa

Kaizla pod vlivem postupu-

jícího ešství nabyl vdomí
eského, matka Jos. Kaizla

nikdy esky nenauila se

psáti. Její dti až do její

smrti, která ji stihla dne 21.

kvtna r. 1898 ve vku 69

let, nepsávaly jí jinak, nežh

nmecky. Vychování mla-

dého Josefa bylo od dtství

pevážn eské, akoliv vli-

vem své matky již jako dít

poal seznamovati se i s ja-

zykem nmeckým. Josef Kaizl nezstal jediným díttem
svých rodi. Následovali po nm synové Emanuel, Ed-
mund, Bedich, Eduard, Adolf (f 1878) a konen dceruška
Anna.

R. 1858 otec Jos. Kaizla stal se berním v Rumburku, kamž
pesthoval se s celou rodinou. V tomto nmeckém mst na
pomezí saském, více nežli jednou tak velikém nežli byla tehdy
Volyn, daleko rušnjším, s vypínajícím se zámkem knížete

Václava z Lícchtenšteina a se slibnými poátky velkoprmyslu
textilního, zapoal .Josef Kaizl své školské vzdlání. Chodil
tam v roce 1800, v |)rvním i druhéui bhu, a v r. 1801 v prvuím

EDUARD KAIZL.

otec Josefa Kaizla.

") Za opis kestního listu díky vzdávám dkíinskénui úadu vo Volvni.
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bhu clo nmecké hlavní školy, .hho uiteli hvii: I r;iiiz Zosei,

uitelem náboženství P. Kurl Valziiia. Jaký \liv lato škola

a její uitelé na mladého Josefa mli, neniii/.eiiie povdti. Vy-
svdení vykazují i)n)spch celkem dobrý a dle známek z n-
meckého tení a nduvuice jest palrno, že nmina šla žákovi
nejhe a inila nm nejvtší obtíže.

Když r. 1861 otec Josefa Kaizla byl píelo/.en do I stí n. ().,

byl Josef poslán do Prahy, aby

tam chodil do farní hlavní školy

u sv. P. Marie Vítzné v Kar-

melitánské ulici. Praha nemla
tehdy více nežli nco pes pl-
druhého stotisíce obyvatel, ale

ze slibných poátk tehdejšího

ruchu stavebního, který vybu-

doval nám pak zvlášt naše

veliká pedmstí, Smíchov, Vi-

nohrady a Žižkov, dalo se tu-

šiti, že Praha ped sebou má
budoucnost velkomsta. V té

dob, kdy Josef Kaizl pišel do

Prahy, kommunikace byla již

živjší. Obchod a prmysl chy-

stal se na nové cesty, nmecký
ráz msta ztrácel na své síle a

msto stávalo se utrakvistickým, aby pozdji navždy stalo

se mstem pevážn eským.
Úady byly sice ješt jen nmecké, ale spolenost v Praze

mla již ráz utrakvistický, školy se poešovaly a Cechové nalé-

zali se na úspšném postupu proti všemocné vlád nmectví.

Hradany a Malá strana dumaly v upomínkách své dávné minu-

losti a zstaly nejmén dotknuty novodobým životem. U své

babiky zstával v Praze mladý Josef; zaal choditi do farní

hlavní školy pi kostele sv. Panny Marie Vítzné v Karmelitánské

ulici, jehož obraz P. Marie na hlavním oltái i)ipomíná tak

mocn vítzství katolicismu nad reformací eskou. Tento obraz

je kopií onoho obrazu, jímž karmelitán Dominik v bitv í^lo-

iiorské vyzýval císaské voje k hrdinnému boji ....

•«^*^^-

TKREZIE KAIZLOVA.

matka Josefa Kaizl.i.
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Druhý l)li školního loku líSlil cliodil .losof I\;iizl do (hiili

Irícly niiieckc lariií hhiviií školy ii s\ . r;iimv Vílóziu'; v Priizc,

0(1 prvního l)hu školního roku W)2 n/. do konce školního loku

1863 navštvoN :il l:ini eskou farní hla\iií školu. \' drnlié íi

tetí Iíd za uitele ml Ant. Paleka a za uitele náboženství

F. ížka, ve I íd tvrté jeho uitelem byl I^tpán Bakora a

uitelem náboženslxí Iw Kareš. Prospeh Kaizlv v jednotli-

vých roníeích nebyl nijak vynikajíeí: v druhém bhu druhé

tídy oznaili jej uitelé za celkem dobrý, v prvním bhu tetí

tídy za dobrý, v druhém plletí tetí tídy za ,,skoro výborný",

ale již vysvdení z obou plletí tvrté tídy zaazovala zase

Kaizla mezi žáky dobré. Z uitel mohl psobiti na žáky nej-

s[)íše editel eské farní hlavní školy a uitel Kaizluv ve tvrté
tíd Štpán Bakora, jeden z tch našich uitelú-buditehi,

který nejen obíral se odborn výchovou a vzdláváním útlé

mládeže, ale pi každé píležitosti budil u odrostlých i u ma-
likých lásku k tení a k eské knize.



ÍI.

NA GYMNASIU MALOSTRANSKÉM.

°5 a podzim r. 1863 vstoupil Josef Kaizl do první

tídy gymnasia na Malé stran v Praze a zstal

na ústavu tom bez pi-etržení až do podzimka

r. 1868. Od prvé tídy až do páté chodil do

ústavu, který byl, a pece zase nebyl, n-
mecký. Gymnasium na Malé stran, na nmž

z naízení místodržitelství od r. 1861 nalézal se vedle nmec-
kého nápisu: ,k. k. Gymnasium' i nápis eský: ,C. k. gymna-

sium', v té dob, kdy Josef Kaizl na n vstoupil, byl ústav,

na nmž vtšina žák byli eši a na nmž druhý zemský jazyk,

eština, byl nejen uebním pedmtem obligátním, nýbrž i vy-

uovacím v nkterých pedmtech. Až do r. 1866 bylo gymna-

sium na Malé stran vlastn ústavem utrakvistickým a teprve

od r. 1866 byl to ústav vysloven s vyuovací eí nmeckou,
na nmž eštin vyuovalo se jen jako pedmtu obligátnímu.

Professorský sbor gymnasia nebyl vysloven nmcck}-, nýbrž

vedle Nmc i eši byli tam profcssory. V prvních tyech tí-

dách ml Kaizl za tídního professora echa, Jos. Uhlíe, filo-

loga, který po celé nižší gymnasium vykládal latinu a nminu
a v první tíd i eštinu. Vedle nho uili Josefa Kaizla

Laur. Mafenrichter náboženství v prvních tyech tídách,
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<lr. I-crd. Ili'(lil |);ik \- liídc piilr, litcriiiiii liislorik ;i éský
filolog .losfl K()iil);i (l('ic|)isii, /.(•iiir[)isii ;i iii;it liematicc

v první Iíd, slarirký Kaivl Kraiuiius jiríiodniiii vcdíiin

a fysice ve všech |)rviií<Ii j)li tídách, Iv. (iiiilar krasopisii

v prvních dvou lrí(h'i(h, Albín Maschck zpvu \' prvni tíd,
Alois Scherzel djepisu a zempisu ve tíd (huhc, l)r. Karel

Janauschek iiialhenialice v tífl diiihé až rl\itr. kulluiiií

<ljepisec a eský inislojMsec .Jan

Orlh eštin v tíd druhé až

tvrté, .los. Walter etin v tíd
teli a tvrté a nmin v tíd
})áté, Ant. Schlenkricli djepisu a

zempisu v tíd tetí a tvrté.

V páté tíd latin Kaizla vyuoval
sám editel gymnasia JUDr. IMat-

thias Kawka, etin Michael Acht-

ner, eštin klassický filologa srov-

návací jazykozpytec svtového

rozhledu Ed. Novotný, mathema-
tice Dr. Josef Xacke a djepisu i

zempisu Ant. Ullrich, který byl

v páté tíd zárove tídním pro-

fessorem Kaizlovým. Tžko jest

nám pro nedostatek jakýchkoliv

pomcek povdti, který z tchto professoru ml \liv, a

jak veliký na Josefa Kaizla. Mžeme toliko dle vysvd-
ení Kaizlových povdti, že na nižším gymnasiu mezi

první žáky Kaizl nikdy nenáležel. V první tíd v prvním

bhu byl mezi 45 žáky 22t\'; v druhém bhu mezi 44 žáky

25tý; v druhé tíd (a) byl v prvním bhu mezi 45 žáky

24tý, v druhém bhu mezi 44 žáky 15tý: v tetí tíd
v prvním bhu mezi 75 žáky 35tý, v druhém bhu mezi 76

žáky 29tý; v tvrté tíd v prvním bhu mezi 79 žáky 40tý,

v druhém bhu mezi 78 žáky 45tý; v páté tíd (a) však je

v prvním bhu mezi 43 žáky devátý a v druhém bhu mezi

42 žáky devátý. — —
-
—

-

Vedle školy na ndadého Jos. Kaizla v tchto letech jeho

studií .gymnasialních psobil jeho strýc, rodák citolibský.

JOSEF KAIZL.

(Z let studií na nižšim gymn, siu.)
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JUDr. Edmund Betislav Kaizl, tehdy ješt kandidát advolvacie.

JUDr. Ed. B. Kaizl bydlil u své matky, u níž, jak jsme výše

již povdli, bydlil v Praze i jeho synovec Josef. Dr. Edmund
Kaizl byl muž velikého vzdláni právnického i všeobecného.

Aktivn úastnil se veejného života a náležel do ad tch vždy

vrných, kdo byli nadšeni politikou Fr. Palackého a dra F. L.

Riegra. Dr. Ed. Kaizl znal dokonale anglicky, vidl kus svta,

zvlášt Anglii, a byl i literárn

inn}'. Náležel k pispívatelm
Riegrova Slovníku nauného,

psával do Právníka a pokoušel

se o peklady básni z angli-

tiny. Peložil mnoho z Byrona,

Moora, Burnsa etc. a r. 1867

v Praze vydal jako první íslo

Americké Bibliotéky peklad

z anglitiny: ,, Život Benjami-

na Franklina sepsaný jím sa-

mým. Uveejnil doslovn dle

pvodního rukopisu vnuk jeho

William Temple Franklin, vy-

dal Jared Sparks". Dr. Ed.

Kaizl nejen že byl podporova-

telem svého synovce v této do-

b, ale již tehdy hledl v mladém
Josefovi roznítiti lásku k eskému jazyku a k eskému vlaste-

neckému ruchu. Strýc Edmund mluvíval se svým synov-

cem o eské literatue, o veejných pomrech eských, o poli-

tických akcích státoprávních, vedl svého synovce k etb do-

brých eských knih a k etb novin.

Dr. Edmund Kaizl svého synovce Josefa uvedl jako gym-
nasistu i do našeho jediného salonu let šedesátých, k ,,IIalán-

kovm" na Betlémské námstí v Praze a pipoutal ho tím více

ke krásnému snažení eskému tehdejší doby. Vojta Náprstek,*)

domácí pán u Ilalánkii, tehdy ješt svobodný, muž prostý, do-

brosrdený, |)lii li u moru, racionalisla každvm coulem, zkušený

JCDR. EDM. BRETISI.. KAIZL.

*) Jiil. Zt-yiT : Vojtu Niiprstk. V Pnize 1S9G.
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svta a tíhy i tvrdosti života, znalec spojených obci severo-

amerických, Ivteré poznal za svého desítiletého tam pobytu,

a pamtník revoluního hnutí ve Vídni i v Praze, dovedl bu-

diti u lidí lásku k spolené práci, dovedl je nabádati k pod-

nikání a získávati zásadám demokracie, humanity a národnosti.

Bez mentorování dovedl pohnouti k pracím obtížným. On
umínil si, nadšen byv myšlenkou emancipace žen, povznésti na

vyšší úrove eskou ženu a on r. 1865 proto založil ve svém
salonu Americk}^ klub dam v Praze.*) Na pouných pednáškách
tohoto klubu, i)orádaných v nedli, i na vycházkách to-

hoto klubu úastnil se v prvních letech založení klubu úinn
Dr. Ed. Kaizl. Sám pednášel tam nejednou r. 1865 a r. 1866.

Dr. Ed. Kaizl do tohoto slibné pokraujícího klubu vodil svého

synovce a brzy piml jej k tomu, že Josef Kaizl poal uiti

se jako malý gymnasista anglitin a starati se o literaturu

anglickou. S úctou v mládí i pozdních letech Josef Kaizl mluvil

o Vojtovi Náprslkovi a o milé dámské spolenosti v klubu ame-
rických dam. Z muž, s kterými tam více hovoíval, známe
z Kaizlových dopis jednoho: Maxe Wellnera, pozdji c. k. no-

táre v Náchod, který u Halánk již tehdy obracel pozornost

na národohospodáskou politiku, akoliv nebyl sám národo-

hospodáský theoretik, a kter}' drasticky dovedl tehdy i po-

tom krilisovat naše pomry hospodáské. (Dr. C. Horáek.)

Josef Kaizl zstal vždy vren spolenosti ,,u Halánk".
Peložil jn-o knihovnu Náprstkovu z anglitiny aforismy o kni-

hách a spisovatelích, úaslníval se pednášek a vycházek
amerického klu])u dam a pednášel tam dne 13. února
r. 1881 z niiavní statistiky, oboru tak dležitého a tak málo
širším kruhm pístupného: ,,0 pravidelnosti zdánliv libo-

volnélu) jcduání lidského".

Stu(kMitské prázdniny prvních pti tíd gymnasij nich trávil

Jos. Kaizl mimo Prahu: u svých rodiv Tstí n. Orlicí, jjodnikaje

výlety do kiásného a historicky dležitého okoli tohoto pr-
myslého mésla i Hiandýsa n. Orl., Kloi)ot, do (h)lní Dobroue,
pf)zdji v Liloiuyšli. nebo u s\ýcli píbuzuých na eském jihu,

*) P;iiiii'ilní:< tncflilcti:' innosti l)VV:ili'li(> unierii-kclio klubu dnui \ Praze
18f)5 l.S!t:>). jejž /;il.)žil Vojta Náprstek. V Pra/.i- 189(1.
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zvlášt II rodi své iiiiilky, hospixlárskrlio n-dilclc Hayera n;i

Illiil)oké. Vodic výlcUiv a záhiivy sliVlccké sludriila zajímalo

nejvíce divadlo a koiiceily, kleré iiavšlévoval v Praze i na ven-

kov. -- —
Na podzim r. 1<S(')7 hyl olec I\;iizlii\' peložen z lsti n. O. do

LiLoniy.šle. Akoliv v Litomyšli bylo staré íjyninasium. pece
Kaizl chodil ješl do

páté tídy í^ymnasijní

v Praze na Malé stran.

Z dopisu Jos. Kaízla.

18IÍ5 1. záii. Oustí (II. O.)

Josef Kdizl slrijci

JUDni Edimiiuloui

K Clizlov i

:

Dkuji Ti za

podobiznu pana

[Vojt.] Xáprslka.
\' úterý ])ojedu

s tatínkem na od-

halení pomníku
Komenského do Brandcisa, })ojede zábavní \lak. pi

li bylo lehko a nám velmi mílo, kdyby jsi mohl
Byl tu koncert pana Veinlicha z Nového Yorku
velmi krásn zpívá, také jsem byl v divadle och

kde dáván bvl kus ..í^tkavec".

VOJTA NÁPRSTEK.

o to by

pijeti.

, který

olníkú.

1865 2. záíí. Oustí (n. O.)

Josef Kaizl babice Ann Kaizlopc :

{'/. iiMncck('lio dopisu.)

Daí se mi zde velmi dobe, chodili jsme nyní astji
s otcem stílel ptáky a veverky. Vera hoelo na Hrádku,
hodina odtud. Hýli jsme také jednou v Klopot a v Dolní

Dobrouci.
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1856 7. ervence. Hluboká.

Josef Kaizl strýci Dra Edmundovi Kaizlovi

:

Dkuji Ti pedn za Tvé psaní a potom za noviny ....

Jsem velmi rád, že sem rodie pišli. Vede se nám zde velmi

dobe. Pedevírem zde byl pan Zeman . . . Byl jsem

s panem Zemanem ve Wohrad a on se také podíval na

Zámek. Jezdíme s ddouškem po dvoích, vera jsme byli

v Cejkovicích, kde jsem [vidl] parou hnaný stroj k mlácení.

který se silou desíti ko velmi rychle pracuje . . . Mé po-

ruení všem pánm a slenám z [amerického] klubu [dam],

zvlášt panu [Vojt.] Náprstkovi.

1861). 26. ervence. Hluboká.

Josef Kaizl strýci Dru Edmundovi Kaizlovi :

.... Zde se nám vede velmi dobe, je tu všeho dost,

jen líto je mi, že musíme býti od sebe odloueni. Chodím
astji s babikou na procházku bu do ddouškových
zahrad, bu k zámku aneb nkam jinam. Vera jsem jel

s ddouškem do Zlivu. Dle zpráv z novin má být již ticet

tisíc Prus v Praze. Dejž Bh, by se ti mezi nima nic nestalo.

Vera byli zde etníkem odvedeni ti Slováci, se svými med-
vdy koující, co vlaští vyzvdai. Vera zde se též zastavily

ti setniny mstské vojenské stráže ....

1867. 4. zái. Ústí n. Orlicí.

Jo.se/ Kaizl strýci Dru Edmundovi Kaizlovi :

Hodlám Ti v tomto psaní podati popis slavnosti pe-
vezení koruny eské*) skrze IJstí n. Orl. Zaátek této

ohlášen byl o tetí hodin z rána dne 29. srpna nkolika
ranami z hmoždí. O pl tvrté šli jsme i my na nádraží,

kde se již zdejší cechy a zpváky spolek s prápory scházeli.

Pi ohlášeni výjezdu vlaku z eské Tebové zaali zapalo-

vati ohn na Kubincovu kopci nad lázní u kíže (štace) a

lampióny na nádraží. I okolní vesnice daly si záležeti na
oslaveni koruny eské. Tak na píklad hoely ohn na

*) Korunovaní klenoty eské byly ped vpádem Prusii do ech odve-

zeny do Vídn. Pevezení jich z Vídn do Prahy stalo se ke konci srpna r. 1867.

IJd eský pi této slavnosti demonstroval pro svó státoprávní pesvdení.



jri)k. josKK KAizi. : z .mí:iio života. 1'.»

líiádUii, na KcIovsUcmu k()|)ci a iia Iliircc. Ke rlvrlé hodin
vjíždl vlak j)oiiialii do nádraží, kdež Ijyl silným |)rovolá-

\;niíiii slávy korun eské, zi)íváníni ,,I\de domov mj" a

slrclhon z modí ii\'ílán. SI roj hvl ovnen, z pravé

sírany vlál prápor s císaskými, z levé prápor s národními

barvami a v pedu slkvl se bílý le\' v erveném jkjIÍ.

\' prosí edním z Iech voz uschovány byly odznaky krá-

lovslví eského v skíni erveným aksamitem pobité.

V lomléž vagónu byli kníže Adolf Auersperg, hrab Sigis-

muud Thun a [Karel] Sladkovský. Toto pozoruje a ješté

o tom j)emítaje, kterak zde vci vtší sláva se dlá nežli

na píklad mnohé velice vážené osob, projel vlak a skon-

ena byla slavnost, na kterou jsem se již dlouho byl tšil.

Pojedu v nedli s otcem a [bratrem] Emanem do Litomyšle,

ponvadž otec tamnjší úad již pevzíti musí.

I8f)7. 12. záíí. Litomyšl.

Josef Kaizl sírýci Dru Edmundovi Kaizlovi.

Jeli jsme dne 7. záí z Ústí do Litomyšle, kde nám
hned oznámeno bylo, že jsme pislíbený byt obdrželi.

Tatínek hned pejímal úad a já jsem se šel s [bratrem]

Emanem podívat do bytu .... Vedle našeho domu stojí

stará vž, na kterou lze se skrze naši pdu dostati; jest z ní

velmi krásná vyhlídka do msta a do okolí. as trávíme

tením a procházením se po mst . . . My pojedeme v sobotu

veer opt do Ústí, an tatínek úplné naše vysthování na

pondlek uril ....
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V LITOMYŠLI.

.....<....«l g pQ(j2Ím r. 1868 zapoal Josef Kaizl, a nerad,

^J^if/lA [\| \ choditi v Litomyšli do šesté tídy gymnasia

^'yf )l i ^ • s vyuovací eí eskou. Litomyšl znal iiž od
Jí

doby, kdy s otcem svým, tam peloženj^m, po

j. -a
i
prvé do Litomyšle pišel. Vdl hned na podzim

'3....7M....MJ .-^..^-í r. 1868, že Litomyšl je msto vtší nežli Ústí

nad Orlicí, vdl, že Litomyšl se svým renaissanním zámkem
ze 16. století, s jeho vykrojenými cimbuími a blošedými

zdmi, je msto znamenit historické, vdl, že je to msto,
které má veškery úady státní, a vdl, že i ústav, na který

picházel, je piaristická kolej, založená v první polovici století

sedmnáctého. A teba že v letech šedesátých nemla Lito-

myšl valného ])rumyslu a neznala toho ruchu a neklidu,

který ])rumysl s sebou pináší, mla nco, ím slala se Kaiz-

lovi milá a ]);iináliu'i: lopuy eského vlastenectví v ní tehdy

siln bily a kiev jimi ])robíhajici kololala mládeží celého msta.
Život studentstva v Litomyšli byl daleko jiný nežli v hlav-

ním mst království eského. Jestliže v Praze gymnasijní stu-

dentstvo jako takové zanikalo, bylo v Litomyšli silnj^m ve-

ejným initelem, klcrému celé msto vytklo zvláštní význané
místo. Studenlslvo v Litomyšli žilo volnji nežli v Praze a ne-

bylo odloueno od spoleenského živola oslalního obyvalolslva
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jako v Prnzc. Liloinyslslí íy'""''^'^'*' í>'>ili ve vyšších Iidáíli

nejen si doma i za nieslem zakouit íi navštvovat slušné lio-

stince, nýbrž se svolením a za protektorátu svého professorského

sboru co rok i)oá(lali studentský ples a velký studentský výlet.

Celé msto tžívalo se na tyto zíibavy a slavnosti, jichž úastnili

se nejen professoi svtští, nýbrž i professoi-knží. Dávno pcíl

plesem studenti uívali se taniti, dávno ped plesem na pod-

veerních ])rocházkách na podsíní vyhlíželi si dvata, s nimiž

by mohli tancovati a zadávali se s nimi na tance, a dávno peci

plesem vzplanulo srdce mladého studentíka k té, jíž mluvili

o lásce a vyznati se bylo možno až v den plesu. A po plesích

tyto studentské známosti trvávaly dále a nejeden ze studenta

své verše vpisoval, ped odjezdem na prázdniny, do památníku.

Litomyšlští gymnasisté zpivali pro svoji zábavu i k poct svým
professorm. V podveer svátk svých professoru jKjádali jim

zpvní sercnády a uzavírali s nimi styk}' pátelštjší mimo sín
školní. A byli litomyšlští gymnasisté tehdy mládež vlastenecky

cítící a nadšená. Zajímali se o eskou literaturu, odebírali a

ítali dobré eské knih}'^ i asopisy, chodili do divadla, a nejeden

z nich pokoušel se býti již na gymnasiu inným v oboru poesie

lyrické, epické i dramatické.

Tento studentský život strhl Josefa Kaizla záhy ve svj
vír. Sotva že pestal vzpomínati na život pražský, tonul úpln
v studentském snažení gymnasisty litomyšlského.

Pt professoru vzdlávalo v sext Josefa Kaizla. Piarista

Eugen áp vykládal krásn, ale mnoho pednášeje, náboženství,

djepisec a výtený znalec eských djin mladý a kollegiální

Aug. Sedláek uil Kaizla eštin, djepisu a zempisu. Mathe-

matiku pednášel Fr. Hejzlar, pírodopis botanik a odborný

spisovatel Eduard Formánek. Tídním Kaizlovým byl professor

Jos.Novák,který ml mimo eštinu veškery filologické hodiny, la-

tinu, etinu i nminu. Nejvtší vliv na Josefa Kaizla ml z jeho

professoru Aug. Sedláek, jehož výkladm a peliv pipraveným
pednáškám ze staré eské literatury Kaizl zvlášt se rád uil.

Professoi Hejzlar i Cáp svými pednáškami se Kaizlovi líbili,

tídní Jos. Novák zdál se mu pedantem, sosákem a mentorem.
Formánka patrn mnoho nemiloval. Šestá li"ída gymnasia lito-

myšlského mhi lelidy 12 žáky, až na dva židy vesms Cechy.

3
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Kaizl v prvním bhu dosáhl místa žáka jedenadvacátého, v dru-

hém bhu žáka patnáctého. Ve své tíd z poátku Kaizl

u spolužák nebyl oblíben, byl jim cizím, a ti, kteí v nm vi-

dli soka ve svém flirtu s dívkami, jej i nenávidli. Ale pece
mezi spolužáky svými nalezl pítele, jehož nade vše miloval,

Julia Voldického. Julius Voldický ml veliký vliv na Kaizla.

Piznává to a vystihuje Kaizl, když napsal: ,,Zde v Litomyšli,

zvlášt psobením Voldického jsem teprve se stal studentem

v pravém smyslu slova z dítte."

V Litomyšli stal se Kaizl mladíkem vlastenecky nadšeným,

v Litomyšli jiskra vlasteneckého uvdomní, v Praze doutnající,

vzplanula v jasný plápol. V Litomyšli Jos.Kaizl na vždy zasvtil

svj život eské vlasti. V Litomyšli napsal si 6. kvtna r. 1869:

„Jen kdj^^bych ozdobou vlasti se mohl státi — ó jen to je mé
bažení. Proež zní mé heslo: ,,Vše vlasti" ,,V.V.", a ti dny na to:

„Pozoruji ve mn ducha dosti hlubokého, snad ze mn nco bude,

nco pro Cechii znamenitjšího. O kéž." A ve výroí svých na-

rozenin, dne 10. ervna, si zaznamenal: ,,Zase jsem rokem starší.

Jsem v pomru na mé vzdlání — beze vší samochvály — dosti

vzdlán. Jen kdybych mohl vlasti se užiteným státi, aneb

alespo moje snaha potom uznána býti." Pak 26. ervence:

„Jaký jsem? Vím to, jsem jácký a sobecký, však jsem též dobré-

ho srdce a dobrých snah pro vlast a všeobecenstvo. Ve velkém

stupni je u mn— ctižádost, jež mne žene ku pedu— Na pej!"

V neznámý den r. 1869, v Litomyšli se sob krásn vyznal a

toužil: „Jsem jinoch, a musím teprve se síliti, se pipraviti, by
mužem jsa bych mohl vlasti spláceti, ehož mi byla poskytla . . .

To píši, jinoch — dejž Bh, bych, muž nebo staec zde mohl
dokoniti spokojen jsa skromn s sebou, a napsati, že nikdy ne-

uhnul jsem se od dráhy své, že chtl jsem prospti a oslaviti

vždycky vlast — kéž je mi los ten!"

Kaizlovo vlastenectví nebylo vlastenectví passivní. On
nejen — jako tenorista — zpívá vlastenecké písn, hraje je na
klavír a navštvuje divadelní pedstavení, která tehdy v Li-

tomyšli poádaly jednak Prokopova, jednak Szeningrova diva-

delní spolenost, on nete a neodebírá jen eské knihy a aso-
i)isy a nebloudí v okolí po míslech historicky památných,
nýbrž uí se vedle anglitin, kterou poal studovali, jak jsme
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slyšdi, již v Praze, jako stoupenec vzájeinnosti slovanské

ruštin a polštin a |)oíná sám l)\'li lileráiri iniiý. 20. listo-

padu r. 1808 složil Kaizl j)r\ni svoji báse „MalUa", '>(). listopadu

báse druhou ,,0 dušikách", 1. prosince ..Ihol) milencv"
a od té chvíle nezanechal svých básnických pokusu. Dokonce
poal v prosinci r. 1868 i skládati inohru ,, Libuši' , které však

jieukonil. Vedle básni pvodních pekládá poesii anglickou a

nmeckou. Tyto prvotiny, kte-

ré jsou odleskem etby (Erben,

Vocel a j.), které nesnesou m-
ítka kritického a které jsou jen

charakteristické pro v}'voj auto-

rv, pokouší se Kaizl otisknouti

bu ve všeobecném kalendái

r.haloupkov nebo v belletristi-

ckém asopis.u pro zábavu a po-

ueni, ,,eském studentu" nebo

i jinde. Jeho snaha zuslaja bez

výsledku. Žádná z tclito prvo-

tin Kaizlových nebyla za jeho

života nikde otištna.

Vedle poesie obírá se Kaizl

studiem djin, zvlášt anglic-

kých, proítá Macaulaye v e-
ském peklade a chce anglický

djepis ,,nkdy co knížku pro

lid s francouzským, ruským atd.

pohromad sepsati".

Nebylo by povdno vše o litomyšlském poln-tu Kaizlov,

kdyby nebylo uvedeno, že v Litomyšli pohnutkou literární

práce Kaizlovy vedle jeho lásky k eské vlasti a ctižádosti byla

i láska k žen, nebo lépe touha po ní. Touha istá, neposkvrnná,

platonická.

Školní prázdniny r. 1869 strávil Kaizl jako obyejn u svých

píbuzných: v Praze u svého strýce dra Edmunda Kaizla, tehdy

již advokáta v Karlin, v Teboci u Postoloprt u svého strýce

revírnika Fr. Kiesewettra, odkudž uinil výlety po ostatním

píbuzenstvu v Citolibech, Lounech, Postoloprtech a Hivicích.

JOSEF KAIZL

(Ze studií gymnasiálnich.)
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V Teboci nejen pilnul k pírod, nýbrž tam „seznal ponkud
blíže hospodáské pomry, venkovský lid eský atd,, mnoho
jiného"; v Praze u Náprstk bu znovu utužil neb nov navázal

styky s návštvníky salonu Náprstkova. Mezi jeho známé od záí

r. 1869 jist náleželi politik dr. Ant. Mezník, professor dr. Josef

Durdík, dr. A. Novotný a polonofil, historik, prof. dr. E. Ton-

ner. Za tohoto pobytu, 9. srpna r. 1869, si Kaizl zapsal: ,, Cítím

se zde mnohem více pohádán k pozdjšímu politickému a lite-

rárnímu psobení, neb je a ne-li jist zcela ted}^ bude alespo

Praha co nejdíve sted všech slovanských záležitostí íše

„rakousko-uherské". Jako absolvovaný sextán tší se tedy Kaizl

již nejen na své literární, nýbrž i politické psobení a za po-

tebné místo pro své psobení budoucí prohlašuje Prahu. Zá-

jem pro politické vci byl u nho již tehdy probuzen.

Z dopis Jos. Kaízla
1868. 22. srpna. Litomyšl.

Josef Kaizl strýci Dru Edmundovi Kaizlovi

:

.... Otec ml z toho radost, jak vlídn nás v l!'slí

pivítali. Mli jsme udláno, že jenom jeden den se tam
zdržíme, když nás ale všichni zvali, zstali jsme tam ješt

druhý den, na kter}'' nás pan mšanosta-Fiala k sob pozval

a i vínem nás astoval. Konen jednou zde pedvírem
zaalo pršet, a prší, arci s pestávkami až do dneška. . . .

Zítra chcem vykonati vjdet do Luze, Skue a Richenburka.

1808. 17. záí. Litomyšl.

Joscj Kaizl strýci Dru Edmundovi Kaizlovi :

.... Vera a pedevírem jsme wráželi l)abiku

dílem ohostroji, které jsme si sami dlali, dílem z])íváním

a deklamováním. Vera pednášel Eman*) .Jvivonoska"'.

Frilzek „Máj" a já .J^olednici".

18(i8. M. lislopii.lu. Litomyšl.

Josef Kaizl strýci Dru l-jlmundovi Kaizlovi:

Není mi ji/, lelos více dopáno isln jiání má ke dni

zejlcjšíími Ti prcíhiésli. pi-ocz imisiin nyní ]>ísonin cilx'

*) l\m:imi(l ;i I icdi icli, ln:itli l\;iizlovÍ.
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iiic.Ti \yj;'i(lrili .... iiiiic lo tršilo, že i ii .Xiipisl kii iK-kfiy

si n;i niiii' \ /.poiiu-iioii, ;i prosím 'Ic, abysi jiik |):imi f\ojl.|

Xáj)rslk()\i, l;ik i cvlv spoU-rnosti vorciiií, /.\h'isU'' j). di.

WclliKMovi*) poruení mO ode iiiiic vyídil. W-dc se mi zde

/celil (]ol)e j;dc ve škole \í\k i doiii;i. Jsem lomu lád, že

mohu na eském úslav v studiích svých pokraovati,

v naší Iíd jsou až na dva židy samí eši. Doma mám
slolek svj v malém pokoji, kde ve dne sám, na veer pak

s [bratrem] Emanem studuji. Zde napadlo za poslední as
velmi mnoho snhu, a krajina ve vkolí vzala na sebe již

ráz docela zimní.

ISfiií. 21. kvtna. Litomyšl.

Josef J\(ii:l sliýri Dru Ediiumdoiu Knizlovi:

Velice toho lituji, že jsem nemohl v prázdninách tchto

Prahu a Vás navštíviti: však trvaly toliko tré dní. V Praze

sice je živu býti muohem zál)avnjší nežli zde, to však má
malé msto ped ní, že studující nevytrhován ruchem v hlav-

ním mst panujícím, mnohem snáze prospívati mže, ne

snad ve školských to míním záležitostech, nýbrž ve vlaste-

nectví, t. j. v snaze nco vlasti prospšného chtíti uiniti;

pak také vbec se vzdlati. Pozoroval jsem lo na sob.

Nejsem více onen dtina, který byl s to teba \)\\\ dne s na

duchu zakrnh''m Jindichem hráti a as drahý promarniti,

nýbrž jest mi nyní každá chvíle milá, kde mohu po \yko-

naných vcech školských a po procházce neb po cviení

ve zpvu odpoledne po škole uinném, nemu jinému

se oddati. Koupil jsem si za 4 zl. anglický slovník od

Kohlera. jnik jsem pedplatil, vše ze svého, 3 zl. na Matici

lidu od roku 1867—68—69; dále práv vyšlou Šemberovu

literaturu za 5 zl. a konen tyto dni si koupím, ponvadž
djepisem mnoho se njmí zabývám, Macaulayeho djiny

anglické (v pekladu Zeleného), nové v zmenšené cen
4 zl. 90 kr., njaké ruské (Nestor) kdybych ml. Škoda, že

jsme dále neodbírali [Zapovu] eskomoravskou kroniku.

Bhem tohoto roku složil jsem asi 12 básní pvodních,

kdežto jsem asi 3 neb 4 peložil a sice i jednu z anglieiny.

*» Dr. .M. \\oll'icr, j)oziU-ji notár v Náchode.
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znáš-li ji, je od Longfellova „The song and the anow".*)
Budeš-li chtíti, as po ase Ti je na okázkii zašlu (a k cen-

sue).

Dkuji ve jménu všech za poslanou 5ku, z kteréž díl

byl vítanou podporou. Prosím T, abysi psaní, kteréž pro

se doufám, že co nejdíve od Tebe dostanu, adressoval na

mne studujícího VI. gymn. tídy.

Odebírám též ,,eského studenta", o nmž Ti budu
píšt psáti více.

ISfiO. 8. ervna. Litomyšl.

Josej Kaizl siiýci Dm Edmundovi Kaizlovi :

.... Posílám Ti zde njaké básn, o nichž dále blíže

pojednám. Kdyby, pravím, kdyby njaká se Ti líbila, a

byla by toho hodná, mohl by jsi ji pi píležitosti, prosím,

dáti nkam do Kvt neb do Svtozoru, kamž z našeho

ústavu asi dva také již sem tam njakou básniku zaslali,

která se jim vytiskla. Mám asto pkné myšlenky, jen že

jsem práv zas v ten as velice zamstnán. Ostatn jsem
v tom ohledu ješt dosti mlád, a se štípek mladý musí
pstovat. Složil jsem báse, bitva na Kosovu poli, ítající

26 slok. Ty, které nejlépe se mi líbí. Ti zde uvedu, celou

báse Ti pozdji zašlu. Ku píkladu;

,,Co tam za voj táliue blíže ,,Slyš dsný vzkik a chmurou
í tam prapor s vtrem hrá ? temnou
Lazar jest to, Srb kníže Muradúv zrak noc zakalí,
S Turky bitvy on již ždá" — On padá k zemi, smr svou

Jiná slolva: ernou
„Ha, co díš, že Milost pána Rouškou mu život zahalí."
Chtl by svého zraditi, „ Útokem žene Srb šik,

Byl by s to on svého tchána A Turk moc již podléhá.
Vlastní rukou vražditi." Dále Vždy lirznji zní boje ryk. —
„A kolem lítnc dál a dál. Cár Lazar znova zaplesá."
Již již je v Turk ležení, „Rozprchnou se Srbské voje
Zií kde šik staví jeho král Postrádajíc vdce jíž
J 'ohled k nim sílá jioslcdní." Turk zdivoelé roje.

-'^^•j • Loupí zemi, nií kííž." atd.

Zde Ti posílám ])áse ,,Šip a zpv" [od Longfellowa],
která (dle mého arci posouzení) by až na rým — dubu —
stelu, který jsem nemohl zmniti, iišln. ( riiuenii a - nc-
zh)nu'iiii k. p. iioniolui lýmovnli.)

*) Je to ni/e olislcriá háscfi „Síj) a zpv".
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>íp a

Já v vzduchu utorc ú\t jsem
vyslal,

\ íak ncvíiu, kde ten k zemi
k)csnl;

Neb lit tak rychle, že ai hled

Sledovat nemoh' jeiio let.

.lá v vzduchu uioíe z])év jsem
vdechnul,

zpv.
V:5ak nevím, kde ten k zemi klesnul.

Neb kdo by zrak tak bystrý ml.
I zpévu jim, že let by zel.

Dlouho potom jsem na dubu
Nczlomenu zas' nalez' stelu.

A zpv jak od poátku zaznl,

jsem v pítele zas' srdci našel.

18 22. 3. 69.

Pošli mi, máš-li jej ješt, Tvj peldad té básn, a pis

mi zárove, jaký je o tom pekladu úsudek. .Ješt jednu

pvodni zde pikládám báse:

.liž ztichnul den
Jen ržový se nádech ervená,
A v zahrádce se za vlnami
Besídka svižc zelená.

Noc májová — a z dáli jemn
Ten pastýv pv proslýchá.

A obloha se halí temn
\' hvzd roucha zlatem tpítivá.

Já sním v besídce dímaje,
O sladké lásky slasti,

Však cítím také vzdychaje

Petžké její strasti.

v dálce jsem dvu zanechal.

Nevábí víc mn její vzhled,

Já ve snu tiše zaplakal:

..O kéž k ní ptaí byl mi let."

Luna vyšla — bledá zá,
Polou snu mn urvala,

Sn hledím kolem, i)atííni v tvá
Aln již druhdy líbala.

Sen májový.

a nad horami Vidím se v klín milené.

Cítím ji dech se dmoucí,

Líbám jí rlíky zardéné.

Hladím ji tvá horoucí.

V snu krajinách dle arovných
v ržovém s ní jsem háji,

S ní dýši vni pemnohých
Kvetoucích kvítí v ráji.

Spadla hvzda — já již zas

Snu jsem unesen.

Já zvuný dívky slyíím hlas.

Hledím kol udiven.

Klam: slavík v houští klokotá

Sladký mn šálil hlas,

Jimž družce své on šepotá.

Že lásky nastal as.

Hvzdy blednou — blízko den

Velebn slun vychází

Ó byl to máji noci sen.

— Žel skutenost že schází.

18 22. /4. 09

V píštím psaní Ti zase njakou báse zašlu. Zde je

ješt „lovk a píroda", kterou jsem jednou v poli napsal.*)

Prosím T za brzkou odpov ....

(IMj pseudonym je ,,Stan. Radimský".)

Denník Josefa Kaízla z r. i868 a 1869.

Sladká je upomínka minulých dn!

V Litomyšli. Dne 3. íjna (1868). Minuly prázdniny, v kterých

se rozhodlo, že svá studia v Litomvšli dokoním. Strýc

*) Tato báse se nezachovala.
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Edmund [Kaizl] jmenován zemským advokátem v Karlin.

Otec mi koupil hezký stolek psací. Akoliv jsem s tim ze

zaátku nebyl srozumn, že zde budu študovati, pece
jsem tomu nyní docela rád, nebo budu moci bj^ti poád
mezi svými. Dostávám od otce na msíc paušál na vci
školní, obnášející 60 kr. a 80 kr. ad recreationem. Dnes

obdržel jsem všechen svj majetek z Prahy. Zde v mst
požívají studující pece více vážnosti, ponvadž tvoí

pedce etný díl obyvatelstva. V prázdninách byla u nás

babika 14 a strýc 2 dni.

Dne 4. [íjna 1868]. Psal jsem dnes strýcovi [Ednmndovi Kaiz-

lovi] do Prahy. Obdrželi jsme též dnes psaní od nho. St-
žuje si, že má nouzi z bytem. Na zítra jsme dostali již

latinskou a eckou pípravu. Zítra pone škola již opravdu.

Dne 6. [íjna r. 1868]. Vera to šlo ve škole již do živého. Máme
již hodn se co uiti, obzvlášt z náboženství. Co profesory

máme: p. [Josefa] Nováka z latiny, etiny, nminy, p.

[Aug.] Sedláka z eštiny a djepisu, pp. [Eugena] ápa
z náboženství, p. [Fr.] Hejslara z mathematiky a neznámo
mi ješt koho máme z pírodopisu. Máme tedy jen jed-

noho knze totiž p. Cápa. Z náboženství pednes v hodin
5 stran.

Dne 9. (pátek) [íjna r. 1868]. Vera jsem byl v divadle. Hrálo

se „Manžel bez ženy a otec bez dítte", zvlášt mnohé
kuplety, na politické pomry se vztahující, vynikaly. Nej-

pknjší pednášku má Ilcjzlar, byl jsem již 2 z latiny a

1 z etiny. Zítra je zpov a jjroto celý den prázdno. Nej-

více práce mi dlají ecké pípravy. S náboženstvím to

není tak kruté, jak se íkalo.

Dne 13. [íjna 1868]. Ve škole mi to jde (l()l)e; obzvlášt z djin,
mám již 2 eni. a Sedláek mne otci již pochválil a divil se,

že jsem ml jen (U)be. Ve tvrtek dne 15. slavíme matin
svátek. Dnes ráno byla nmecká, odpoledne eská Comp.
Z etiny mám též již známku (.i lu.iii 6), Cáp velmi krásn
ale mnoho pednáší. Dnes byl velký špektákl s editelem,
ponvadž mnoho lioš bylo „v ráji" pi karbanu a Id. (h)-

stíženo.
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/)//(' 17. [ijiKi liS68]. Vera Ijyla hitfinská] komposice. VeHe se

mi ve škole poád dobe. Nál)oženství máme mnolio ulo-

ženo. Psal jsem vera Quisovi*), za píinou jeho cedulky,

kterou mi poslal. Mrzí mne lo, že tak dlouho žádnou con-

dici nedostávám. Dnes v sobolu tu je celý den prázdno,

ponvadž má hlavní škola zpov. V úterý jsem byl v di-

vadle, hrálo se „Cár Petr velký a hoUandský kapitán'".

Kus byl hezký, ale provedení až na holl[andského] kap[i-

tána] špatné (Spolenost Szeningrova).

Dne 20. [íjna 1868]. Ve škole vše dobe. Z náboženství jsem

byl 2. vyvolaný (a) Jdu dnes op do divadla. Dostal jsem

psaní od Kolenatého**). Za pítele jsem si zde [Julia] Vol-

dického vyvolil.

Dne 25. [íjna 1868]. Dostal jsem zcela pátelské psaní od [Vin-

cence] Quise. Vera psal jsem jemu a Kolenatému. Chodím
poád s Wold[ickým]. Mám z první eské úlohy ,,dobe".

Píši si katalog, kdy kdo byl, ne však tídy. Pedešlý t}'den

jsem byl v divadle. ,,Malomstské klepny" velmi pkná
fraška. Tento týden nebylo mnoho práce.

Dne 29. [íjna 1868]. Zaídil jsem si katalog, do kterého nepíšu

ale známky, nýbrž jen datum, kdy a kdo byl. Byl jsem

z latiny, dostal jsem asi výborn. Uím Emana***) písmu

ruskému. Dnes byla zvláštn krásná pednáška z nábo-

ženství. Hodlám jít do divadla. Z I. latinské komposice mám
,,s". Vbec má vtšina dvojku, jen první má ,,chvaln".

Na sobotu a pátek je velmi mnoho co dlati. —
Dne 31. [íjna 1868]. Byl jsem z latiny, eštiny a nminy

zkoušen a uml jsem na chvaln a vj^born. Taktéž mám
z náboženství, djepisu atd. dobré známky. Poslední as
(již asi 5 dní) poád postonávám, bolí mne totiž hlava, krk

a uši. V gymnasiu je zde písná disciplina, mnohem horší

než-li v Praze. Máme nyní 2V2denní prázdniny, totiž dnes

odpoledne, zítra v nedli (a všech svatých) pozejtí o du-

šikách. Ve tvrtek jsem byl v divadle, kde s velmi krás-

*) Vincenc Quis, spolužák Kaizlv v Praze.

**) Spolužák Kaizlúv z Prahy.

***) Bratr Kaizlv
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ným provedením se hrálo ,,Paní Marjánka, matka pluku",

obraz ze života od Jos. Kaj. Tyla.

Dne 5. listopadu-) [1868]. Dnes je [bratrovi] Edovi 11 let. Mj
pítel Wold[ický] je mi ím dál tím milejší. Každou stedu

a sobotu odpoledne s ním se bavíme. Sedláek z djepisu

a Novák ekl otci, že je se mnou spokojen. Tším se již

velmi na ples studentský. Psal jsem vera babice. Jsem

již netrpliv, že mi Kolenatý a Quis nepíšou. Mnoho zjevil

jsem již píteli svému, a on taktéž mn.

Dne 7. [listopadu 1868]. Byl jsem pedevírem v divadle, hrálo

se ,,Tajné spiknutí" a ,,Také kousek alliance". Rozmluvy
mé s m\^m pítelem jsou tém veskrz zamilované. Ve škole

vede se mi dobe a velmi dobe bavíme se mezi hodinou.

Dne 12. [listopadu 1868]. Byl jsem vera v divadle. Dávalo se

,Xert a Káa", kus hezký od Joz. Kaj. Tyla, avšak špatn
provedený. Pí. Tachezová**) již 14. íjna umela. [Bratr]

Eman si koupil za 4 zl. 80 kr. pknou iivuikv, chodíme
s Antonínem Toboláem a s Emanem nkdy stílet. Pece
konen si tento zaal psáti denník. Byl jsem z etiny
a dostal jsem jist chvaln. Z lat[inské] úlohy mám .mohIí

cTaMut. Ostatn se mi vede dobe ve škole.

Dne 15. [listopadu 1868]. Udlal jsem vera a dnes velké po-

kroky. Chodil jsem dnes dopoledne a odpoledne s Vold-

[ickým] po podsíni a stíhali jsme dvata, zvlášt pak
jednu. Náhodou se stalo, že jsem ml já a Vold(ický)
lentýž vkus. Uzaveli jsme tedy již vera skrz to smlouvu.
Psal jsem též strýci***) k svátku. Již velice se tším na
náš ples, kde vše se rozhodne. Tobolá vynalezl nový zpsob
slelby z mé runice, tak že mi nyní pijde rána as na

Vio krejcaru, kdežto díve V/^ kr. stála. Jakkoliv by se

dalo mysleli, že s Vold[ickým] nemáme píiny k pá-
telství, pece toto trvá stále, spíše ješt pevnjší než díve.
Musim v úplné ])ravd a míe íci: Where, I love.

*) v rukopise sloji omylem 5. ííjn;i.

**) Známá bnbiky .los. Kaiz';) :i strýce dra. i:(l Kaizla v Praze, jíž i

J<is. Kaizl za mnoho byl vden.
*•*) Edmundovi.
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Dnr 17. [listopadu 1S(}S\. Jak se ohyécjii íkává, jsme my dva

s Voldriekým až pod krk . . . do . . . Všechny své nadje
skládám jak já, tak on na ples. Doposavade mohu teprva

íci: Veni, Vidi a vici je jesle na váhách, vlastn ani ne

ješt lak daleko, nýbrž Icprva v budoiícnosli možné! Vera
jsem byl velmi roztržit, akoliv jsem lim ve škole netrpl.

Tším se již zase v nedli, kde . . . budu moci opt vidti.

V mezi hodin poade s Vold[ickým], o . . . mluvíme.

Dne 19. [listopadu 1868]. Vyslídil jsem, že . . . chodí denn po

neb v 11. h. dojjoledne z hodiny, mám tedy píležitost . . .

denn také vidli, nezdržime-li se píliš dlouho ve škole.

Byl jsem dnes z latiny a j)ráv v^^born mi lo nešlo. Tším
se již, až budu moci s . . . promluviti. [Bratru] Emanovi

již nedávám ísti svj denník, bych tím nejen sebe, nýbrž

i Vold[ického] prozradil. Z blízka . . . není práv nejkrás-

njší, neb vypadá spíše z dáli hezí.

Dnr 23. [listopadu 1868]. Nevím, jak . . . na plese pede mnou
obstojí. Do nedle jsem trochu schladl, avšak vera a dnes

jsem opt roznícen. Vera a pedevírem jsme mli u nás

cvieni v tanci. (Vold[ický], já, Malý, Chleborád, Chotr,

Nossb[erger], Chaloup, Bartoš, Paour, Šimek, místo Ma-

lého bude Tichý). Budeme to každou nedli, stedu a so-

botu opakovat. Umím již lverylku, tasáka, valík, stra-

šáka a polku. Je to tuším [professorovi] Novákovi již ná-

padné, co my s Vold[ickým] poade spolu kulíme. Ne-

dávno narážel na mé a celé školy chození, to jsou špiky,

po podsíni, an mi ekl, že si toho dost na procházce na-

povídám (práv jsem s Kafkou korrespondoval).

Dne 27. listopadu 1868 [u pátek]. Práv picházím z podsín,

kamž nyní každý den na pl hodiny docházím. Vold[ický]

dovdl se, že ... je již zadaná a sice za Philomelu*), ku

kterému pr}' s celým srdcem lne, tak že je málo nadje na

optování. Nechali jsme tedy býti . . . Dnes na podsíni

jsme si naschvál a nahlas, aby ... to slyšela o philomelách.

Po všem ale ješt není! Ve škole se mi vede u všech pro-

f[essor] dobe až na Nováka. Z ecké úlohy mám s. Dnes

*) Slavika.
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byla ecká, zítra je lat[inská] composice. Zítra bude zas

tanení zábava. Pedevírem jsem byl na kouzelném ped-

stavení Kiihna, které bylo o nco špatnjší než Bašovo,

jež jsem v Praze vidl.

Dne 28. [listopadu 1868]. Dnes byl jsem na želízkách se voziti

na Košíi; jda dom potkal jsem íhu s Šandou a ihákem,

kterak práv na Koší se odebírali. Spchal jsem již dom,
neb mli jsme udláno, že o 3. hodin opt taniti budeme;

íha mi ješt ekl, abych s ním se vrátil. Po tanci jsem šel

na podsí a tam s Voldickým se procházejícímu mi pinese

Radda zprávu, že íha v Košíi se utopil. Nechtíce tomu
viti, šli jsme k íhm, avšak na cest nám Tichý a j. již

totéž pravili; následkem katastrofy té jsem velmi pohnut,

neb lituji íhy nejen co dobrého žáka, nýbrž též co veselého

kollegy.

Já tak brzo na Koší nejdu!

Místo .... máme s Vold[ickým].

Dne 2. prosince [1868]. Vera pochovali jsme íhu. Pochod
pohební byl ohromný a krásný. Mysl naše [má a Vold-

[ického] k . ... se opt roznítila, totiž podsíní. Vždy pí-

vtiv pozdraví. 29. jsem složil 1. mou báse ,,matka",

30. ,,0 dušikách" a vera ,,hrob milencv". — Školní rada

Svoboda je zde, dnes byl u nás, pochválil mne. [Professorm]

Novákovi i Hejzlarovi to šlo bídn, a pednášku posledního

chválil. Skrze nho jsme mli dnes ve stedu odpoledne

školu; jiný den nám to nuisí nahraditi. Vera poal jsem
se uiti pianu.

Dne 6. [prosince 1868]. Dnes byl otec u [professora] Nováka se

ptáti, který mu ekl, že je se mnou zcela spokojen, a abych
jen dále tak pokraoval; taktéž I lejzlar a rektor mne chválili;

bormánck ekl, že mám ,,dostaten"; ješt pjde otec

k Sedlákovi a k Cápovi, no, to bude dobré. Vera jsem byl,

jak se rozumí s Vold[ickým] v divadle, kde dávala spole-
nost Prokopova ,,Slze i Peily" neb ,,Zloin z lásky". Každý
den jsme s Voldickým na podsíni. Máme nyní 3V2 dne po
sob prázdniny, totiž dnes v nedli, zítra, ponvadž jsou
ro([uie za íhu, který dne 2. ml slavný |)()lireb, n;» kterém
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i rciilislé se zúasliiili, pak i)ozfjlrí ve svátek l*anny Marie

a ve stedu V2 dne. Školní rada byl 6 hodin u nás, naposledy

v sobotu odpoledne u djepisu; [professorni] Serllákovi to

šlo výborn, dobe též Formánkovi a llejzlarovi, špatné

Novákovi. Zaal jsem dnes divadlo skládati „Libuše"*).

[Bratr] Eman byl od Bárty z pot pohann, má prý

5 dvoj.

Chodím nkdy do panské zahrady kouiti.

D/íc 10. [prosince 1868]. Skládám básn, pekládám je též

z nm[iny]. Ve škole dobe hraje dnes ve tvrtek

od 10—11 (3 kr[át] týdn).

Dne li. [prosince 1868]. Byl jsem vera v divadle; dávalo se

Schillerovo „Ouklady a láska" (Kaballe u. Liebe) s výbor-

ným provedením. Byly tam nejznamenitjší krásky svta

litomyšlského. To: A. a M., Sm. Sp. Kr. atd. Opt náklonnost

má k . . . chabne, za to k Sp. se zmohla, ale ... ješt je

hlavní. Vol[dický] se za . . . do Sp. Zítra zase taníme.

Vera jsem vypravoval Vold[ickému] práv o dvatech,

a Formánek to slyšel, naež to pak na podsíni Novákovi

raportoval. Dáme se s Vold[ickým] na jeden obraz vypo-

dobiti. Od babiky jsem dostal 1 zl.

Dne 15. [prosince 1868]. Poslední doba je pro mou mysl velmi

boulivá, jsem k zbláznní za . .•. . Dnes jsme lítli za ....

jako orli, když šla s piána po valech dom (út[erý] a st[eda]

a . . .). Na podsíni ji vidím tém každodenn. Dnes jdu

do divadla. Uím [bratra] Emana potm. Bude-li ....

dnes v divadle.

Dne 16. prosince 1868. Jsem celý hin do . . . Vold[ický], který

následkem toho, že se mu dne 10. . . . ohyzdn[ou] . . . zdá-

la .. . opustil aPš. si vzal. Vera ale jsme šli ze školy a práv
vidíme ... od Hendricha jíti z piana. My za ní (já, V[old-

ický] a Chotn.). Pádili jsme jen. Dohonivše ... na valech

pozdravili jsme ... a ... smjíc se pozdravila. Je tém

*) v pozstalosti Kaizlov zachovalo se deset stránek: ,,Libuše neb

Nastoleni Pemyslovo. inohra ve 4 jednáních." Je to patrn vše, co z Libuše

Kaizl napsal. Jinošská tato práce zstala neukonena. Líí se v ni dle ruko-

pisu Zelenohorského spor Chrudoše se Šáhlaveni a pohár nl Libušino.
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též každodenn na podsíni. My (s V[oldrickým]) jako po

lopat ... tu naši lásku podáváme. -— Pro dnes o tom fale

dosti. — Vera byl jsem v divadle. Hrálo se Šamberkovo

„Jen žádný snm", kus tepající nynjší pomry. (Pichází

tam též „Synku, synku atd., pak že ml[adý] pán u Ha-

lánk*) dává hodn koalky atd.) Od nás je jich síla

v bonferencí. Vera bylo v divadle skoro celé vyšší gym-

n[asium]. Toužebn zalítal zrak mj po sále, nespatím-li

Mš. — ale ne. Na zítra je 8 list z náboženství ; comp[o-

sice] mathem[atická] se blíží. A ples též!

Dne 20. [prosince 1868]. Jsme do .... s Vold[ickým] až pod

krk. Svátky sporé (4 dni). Budu .... moc pece nkolikráte

vidti. Zítra se zkouší 10 list náboženství. V mém histo-

rickém Atlasu mám již 5 map. Bab[ika] poslala k Ježíšku

20 zl., dd 15 zl. Psal jsem již oboum.

Dne 22. [prosince 1868]. Dnes byla nmecká a eská composice.

Zítra je latinská. Mathem[atická] bude až po svátcích. M . . .

je tém každodenn na podsíni, nahlédnu .... nkdy
byste do oí. Nevím, koho z nás 2 (já a Voldický) má ráda.

Skládám vyjevení toho na ples. Co composici eskou
jsme mli dv thema: Píiny neb následky púnských válek.

Já udlal oba. Máme jen 5 dní na svátky prázdno. To . . .

pece nkdy u Hendricha uhlídám. Vold[ický] blud svj
opustil a opt k M. se vrátil. Máme již plán na plesu se na

. . . vrhnouti, jeden za druhým a o tverylku ji poprositi.

Kéž by nám štstí pálo a my .... dostali! M. má v úterý

od 10— 11 hodinu.

Dne 23. [prosince 1868]. Konen je již jednou po škole. Dnes
hodláme uinili první útok na . . . V[oldickýJ pjde, po-

prosí ji o lverylku a pak ekne, že prosí o 1. tveiylku pro

iiiiu', svolí-li .... ekne, že zítra mne pedstaví, pak pijdu
(huliý den já, podkuji, promluvím s ... a . —

!

Diir 27. [prosince 1868]. Svátky již skoro minuly. Musím dnes

.... na svou psC zastavili. Vfoldickýj již má 1. lverylku.
Nám neui .... odporná. Tším se již, až budu s . . . .

luluvili. K .Ježíšku jsem doslal rukavice, kraváll, jehlici,

) Vi)jl:i N:'iprstek.
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karty, 3 zl. al. Za . . . . lítáme jak blázni, to pozoruje a

zdá se, že . . . lo není nemilé.

N. b. Akoliv jsme se dovdli, že je . . . 18 let, prcce

jsme, teba jsme ji následkem toho zanechali, opt se do
.... zamilovali.

Bne 29. \prnsincr. 1868]. 4. to jest 1. po plnoci mi dala. Dnes
v djepisu [úterý] jsem se ve ^4 n^i H- udlal nemocným
a šel jsem, bych ... M. od Hendricha jdoucí o tver>'lku

požádal. Ze zaátku mi pravila, zeje již zadána a že nemže,
pak ekla ,,tedy na tvrtou". Dala ale po svém bratu V[ol-

dickému] vzkázati, že mu zmní pátou, již mu slíbihi, ve

tvrtou a tu se se mnou na 4. zadává. Já neustoupím,

V[ol(lický] dto ne, tedy jí udláme skandál neb nám n-
konm musí dáti 3., pátou nevezmeme. Vypadala, jak jsem

s ní šel, velmi krásná. Hendrich šel práv za náma. Nb. ve

stedu ona nehraje. P. ser. M. po bratrovi vzkázala, aby
,,pan Kaicl odpustil, že se zmýlila a chtla íci 5." Jsem
spokojen. Ve škole velké osoování proto, že jsem nový a

dobrý student a že pálím za M.

Dne 31. [prosince 1868], sv. Sylvestra. Rok 1868. uplynul pro

mne co mnohem lepší ncž-li ostatní. Získal jsem v nm co do

tlesného i duševního vzdlání. Co do tla jsem byl mnohem
zdravjší, co do duše a chování mn pobyt zde v menším
eském mst a na [eském] ústav, pak obcování s V[oldic-

kým] a vbec mé celé postavení mezi zdejším svtem (obzv.

krásným) zmnilo. Musím si ješt na konci toho roku napsati

seznam znamenitjších krásotinek v Litomyšli (dle krásy):

Joz. Šimkova, Marie Schwickertova, Anna Pospíchalova,

Kar. Hottisch[ova], si. Pressfreindová, Mina Pospíchalova,

Rž. a Mar. Kalesovy, nkolik židovek a jiných mizer více.

Koupil jsem si k oslavení sv. Sylvestra liquor. Dnes jdu do

kostel, amám celý den prázdno.

M . . . . není 18, nýbrž 15 (16) let (jist).—V posledním

ase byl jsem dvakráte v divadle, totiž na ,,Paliov dcei"
od Tyla a ,,Retislav a Jitka", pak též na bídném reali-

stickém ,,Vze". Chci M . . . . ješt zastaviti a jí íci, že jí

za tu tverylku dkuji, že ji mé dávné pání, ... s ní se blíže
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seznámiti vyplnila, a že se tím více na ples tším, ponvadž

jsem o jejím pvabném tanení slyšel, proto že mi dovoleno

s ní taniti." Jsem nyní velmi k .... naklonn. Matce jsem

ekl, aby si. Hottischovou poprosila pro mn o 1. neb 2.

tverylku.

Dne 3. [ledna 1869]. Máme výborné asy, tu a uím se opt
angliin. M. vidím denn, pozdravuje pívtiv a kojím

se nadjí, že alespo trochu náklonnosti ke mn má. Ne-

vím, kdo se jí lépe líbí, zdali já neb V[oldický]; a již je

to jakkoliv! Musím íci, že M. v posledním ase je mno-

hem krásnjší než díve. Obzvlášt krásná byla, když jsem

s ni mluvil, tak krásn ervená byla, „avšak nevím, zdali

to stud neb srdce ke mn milý pud". Obdržel jsem od

otce za prosinec 120 kr. (za [bratra] Emana 60 kr.). Tším se

již na ples tím více, ponvadž mi to jde s tanením výborn
a já mám již M., pvabnou prý tanenici.

Zlos panuje ve škole proti mn, dílem též proti

V[oldrickému]. pro to, že jsme s M. zadáni. Kaku Osekou

též popadnu a eknu jí o tverylku; však ne již tak nžn
jako M. Jsem více na podsíni než kde jinde. Musím se cviiti

na ples v galanterii, vyhledávati thema k zábav, v tanení

atd. Vera v sobotu jsme tanili. Chci si koupiti anglický

slovník, pedplatiti se na ,,Matici lidu" atd. Mám též úmysl

asi za 2 msíce se uiti za své peníze jízd. Peníze vezmu
teba z pražské spoitelny. Na své vzdlání a zdokonalení

. je snad mohu vynaložiti. — Ó krásná M!!

Dne 5. [ledna 1869] v úterý. Dnes m zadala matka se slenou

Karlinou Holtischovou na 3. tverylku. Musím se nyní jí

a M. podkovati. Koupil jsem si dnes Kohlerv anglický

slovník a pedplatil jsem se na Matici lidu. V[oldický] po-

stonává, má slabou osypku. Byl jsem dnes z djepisu a

z eštiny (e, e). Tším se na ples, který za týden bude.

IIoLtischová je hezké, ne úpln šestnáctileté dve. Zdá se

mi, že leckterés dve mne si všímá (ku p. Kaka Osekých,

s kterou se chci též zadati, Calesová tuším ald.).

Dne 7. [ledna 1869]. Ples šmahem se blíží, již ani ne týden do

nho. Nyní jsem v tom tréma zadávavém. Musím, vhistn
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chci se jcšl s Hiižcnkou Icha i s Mar, Knlesovou Zíulnli.

Dnes m áp vyvolili, ale již ku konci hodiny, pijdu tedy

pišlí hodinu. .Jsem velmi rozilen! V[oldický] je již as'

2 dni doma. .lešl asi 2krále budeme ped plesem tanili.

Kdyhy mn všechny holky daly koš, jen kdvž mi ho M.

nedala. Hád se podivám, pro koho pijde pi volebním

I asa ku!?

Diic S. \lc(lii(i ISí)!/]. Pozoruji, že nyní velmi asto \ dciiuik s\ iij

píši: píina toho je jak ples, tak i pípravy k nmu. Dnes!

Mluvil jsem s M. Dkovav jí za tverylku a zalichotiv jí, an

jsem ekl, že mám velmi krásnou tanenici atd. pešel jsem

pak k tomu, že jsem ekl, že se tedy pak na plesu ohlásím.

A ona (hrome!) ekla: ,,Tedy ped šestou tverylkou". Já

pak rozhorlen tím, že opt ze mne šašky si tropiti chce,

jako prve (snad omylem) jsem ekl, že mi slíbila 5. Ona
však ekla, že 5. má V[oldický], já })ak 6. ekl jsem, že mu
to povím, pokril jsem rameny a táhl jsem. V našem consiliu

se pak uzavelo zítra ji ku kladení út vyzvati.

Práv co já s M. mluvil, zadal se Vfoldický] se si. K. H.

Ostatn jsem M. pívtivou mi, ne odpornou shledal. Když
vidla, že jdu na námstí a jí nadcházím, vyšla na míst
z podsín a ode mne optné pozdravení pijavši, s úsmvem
ke mn mluvila. (Trochu jsem byl v tréma). Vera v divadle

,,Záhuba rodu Pemyslovc". Tam rozmluva se Slavíkem.

Dne 10. [ledna 1869]. Dnešní den mi ubhl co šastný den.

1. Dopoledne o 9 hodinách ráno zastavil jsem si. M. Caleso-

vou odcházející od p. Hendrycha a požádal jsem ji o tve-

rylku. Ona mi nabídla 3. a 5. a já jsem se podkoval. Když
však l)yla tém již ve fortn, myslel jsem si ,,Audaces

fortuna adjuvat" a pílil jsem za ní, dohonil ji a zadal s ní

na 3., a ji již si. 1 lottischova mla pislíbenou. 2. Xa horní

ulici pak marn Kaku Osekých sledovav potkal jsem Pep.

Šimk. a požádal jsem ji o tverylku. Ona ekla, že je zadaná

již na vše, ale dala mi besedu, já podkoval a nevzal ji. .Ion

když mne neodbyla. 3. Nyní jsem ml na srdci se si. Hol-

t[ischovou] se srovnati. Xa veer jsem ji na pošt lapil

a vzal jsem si 4.
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S M. následovn jsme vyjednávali. Každý napsal bratru

jejímu psaní (které jí bezpochyby okáže), v nmž ji o vy-

svtleni a zadostiuinní žádal. Nevím, co ekne. Postoji-li

na svém, netaníme s ní, dostojí-li slovu, prve danému,

taníme. SI. M. Cal[esova] je velmi vnadné a ilé dve,
p. udu (VII) milující. Na ples mám již bílé rukavice, bílého

motýla a bílou vestu. Vera jsem byl v divadle na „Elišce,

poslední Pemyslovn" od [Václava] Vlka. P. Smolíka

p. Ludvík výborn, první Jana, druhý Prýdmana dávali.

Text ml jsem s sebou. Ve stedu dne 13. již ples! Rektorovi

k svátku (dne 14.) ped plesem as 2 hodiny zapjeme. Ctve-

rylku již taním bez chyby.

Dne 14. [ledna 1869]. Je po plesu. Tanení mi šlo dobe. S M.

jsme na kordy. Pišli jsme as o ^U 7 do krásného sálu na

Karlov, kde se již obecenstvo scházelo. Já šel k M. a ekl

jsem, že mi líto, že mi nelze s ní taniti, ponvadž to s ml.

liedrem v to pišlo. Ona ale pála, nic že v to nepišlo,

že p. V[Gidickému] slíbila 5., mn 6. tv[erylku]. Já jí od-

vtil, že se nám ospravedlovala, ona ale zapírala, já tedy

šel a celý veer jsem s ni ani nezatanil, akoli po nás stí-

hala okem neustále. Krásn nám šla 3. tverylka se si. Ka-

lesovou, roztomilou dvicí, a s vis a vis si. Hottischovou,

dobrou, ale jak se zdá ješt trochu nezkušenou; na tvrtou,

kterou jsem s posléze jmenovanou si. ml, mi V[oldický]

nepivedl k vis a vis dámu a já sedl. Bylo to snad si. Hotti-

schové ne nemilé, neb byla tuším unavena. Obzvlášt u její

matky jsem se zachoval, dada jim špendlíky a rozmanitou

galanterii jim proukazovav. S Sch., jak jsem již ekl, jsem

ani nezatanil; ke všemu, že není nic všedního (neb má
francouzskou revoluci), je ješt tak odvážliv hrdá, že nejen

nám, nýbrž i všem k p. Paourovi hrubiánství pivšuje.

Možná že toho snad ješt bude pykati! As o V2 5 jsme odešli;

pak se ješt si. Pep. Šimkova ptala V[oldického], kde jsem,

co mn, jak se rozumí, od takého dvele tšilo. Vyd;il jsem

1 zl., který mi otec dni. Vbec se ke mn staré paní pkn
/nl}'^ (j). 1 lotl[ischová], Šimk[ová] ald.), a j^raví se mi, že

jsem udlal výboje. Ped plesem jsme p. rektorovi odpli

3 písn; velmi dobe to dopadlo. Všichni svtšti i knžští
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prollssorij byli na [)k'Sii, [profcssor] Novák se iiinoii [riluvil.

Tanení mi šlo nad oekávání dohe. Snad ješt pujdn na
njaký domácí neb maškarní ples. Bez Julka [Voldickéhoj
je mi toskno. Dnes mli jsme míli kostel o Va 8, já ale spal

do 11.

\J pondclí dm- 18. [ledna 1869]. Mrzelo m to ze zaátku s M.
velmi, nyní ale poíná mi to býti lhostejným, obzvlášt
ponvaflž v lo nco jiného [)nšlo. Hnvali jsme se totiž dnes
s V[oldiickým] celý den, od veera, veer a teprv odpoledne
jsme se smíili, emuž jsem byl velmi rád. Z lat[inské]

comp[osice] mám V2 a šel jsem na Nováka, ale ten nic ne-
zmní! Jen a mi nedá „dobe" z latiny a z etiny, já bych
mu dal! Panuj ou nyní kruté zimy. [Professoi] áp a

Hejzlar opakují, první vždy jen partii, druhý celou algebru
a stereonielrii. [Prolcssor] Pormánek, který na plesu velmi
k Pepce Šimkové se ml, zkouší ustavin vše. Udlal jsem
si katalog a popis zdejších dvat. V sobotu jsem byl v di-

vadle „Loupež" od Klicpery, t. j. spracované „Heinrich
v. Eicheniels" od Chr. Šmída.

Dne 21. [ledna 1869]. Vše zase ve svém starém poádku, s tím
jedin rozdílem, že již nemáme M. a vbec nikoho. Pravda
pece, svatá pravda, že je jí již 18 neb alespo HVa- Slovník
mám již svázaný. Pedevírem jsem byl na „Hamletu",
benefice p. Smolíka (host), jenž ho výborn provedl; dnes
jde spolenost (Prokopova) pry. U ní nejlépe hrál p. Ludvik
a si. Prokoi)ova. V pondlí pijdu z náboženství (opakování),
dnes z mathem[atiky]. Z nm. iilohy mám chval. 27. ponou
klassifikace. Uí^l se piln angliin a tu „Sobotku""
(Poznaský list). M. pozdravuje jako díve, vbec se, jako
by nic nebylo bývalo, se chová, my jinak.

Dne 24. [ledna 1869] v nedli. Máme nyní vru krušné asy.
Poade jen se uiti, uiti a zase uiti. Celé náboženství —
zítra pijdu, celé poty — zítra pijdu — celý pírodopis,
dnes jsem byl. Sotva, že mi asu se dostává tch nkolik
ádek nai)sati. S J úlkem [Voldickým] jsme lepší než ped
naším den trvajícím se zlobení. Zastupuje mi nyní dve
a pítele, neb jsme M. naprosto opustili. Šestého února
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obdržíme wsvdení. Uím se piln angliin, neb každou

chvíli asu používám. tu v polském asopise „Sobotka"

román „Amerykanin". Podívám se rád, jak zítra dopadnu,

pijdu-li z náboženství a z pot. Doufám následující vy-

svdení: Náboženství a, latina b, etina a, eština a,

nmina a, djepis b, pírodopis b, poty b. To by bylo

dobré dosti!

Dne 26. [ledna 1869]. Dies nefastus. Vše jde špatn. Vfoldický]

z jaké, kdo ví, píiny na mne se hnvá. Píležitost s M.

mluviti jsem zameškal — v pátek neb na 2. týden však to

napravím ... a se mnou. Mrzí m to nevýslovn s V[ol-

dickým], an vera ani uprositi ani ohnouti vším prosením

se nedal. Vše se udobí —
Dne 27. [ledna 1869]. Vše je zase dobe. Po dlouhém domlouvání

atd. jsem si pedce .lulka [Voldického] udobil, a nevím,

pro se zlobil; máme se nyní radši než díve. Tomu jsme

náramn rád. Svou pozornos na mne obrací jistá krásná

rusovlasá Svitavanka si. Pressfreindova (15 let.) Nevím,

jak to bude. Hraje u p. Hendrycha denn v 8 hodin dopo-

ledne. Toho, že jsem M. nezastavil, nelituji víc, ml jsem jen

ten úmysl s ní se v nco pouštti, pak-li mj Julek semnou
se rozkmotil. Když tomu ale tak není a když je zde si. P., tu

toho zanechám, a poskytnutou píležitostí práv opovrh-

nouti nehodlám. Dnes ve stedu jsme mli pro konference

a V}aoní trh zcela prázdno. V plletí druhém se posadím

vedle V[oldického]. Anglitinu tropím studiose. Koupil

jsem si podobiznu L. Byrona a národního divadla (á 10 kr.).

('astji zase básním, dílem pekládám, dílem sám skládám.

Dne -jO. [ledna 1869]. Pece nejsem osielý tj. bez (l\ete. Pra-

vil jsem již díve, že jsem si nyní vyhlídl si. P[ressfreindovu],

kterou volbu jsem nyni také pijal. Denn ji vidíní v 8 hodin

ráno, a |)ak na ])o(lsíni, kamž ona obyejn až U ',U) pi-

cházívá. Musím se pi/.ual. že ve vcinli amatorskýcli viu
od mého uejmik-jšílio V[ol(lrického| jsení se nauil. Složil

jsem parodii na Šillerovy ,,Aeky". Jsem lomu jen rád, že

zase mám alespo dve já rád, by bych o ní ješt nevdl,
/dali ona též ano neb ne; \elnii Uiásné i)o/(liavuje. —
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Stiiiiiii nu'-h() vyssTMlrciií jsem \- tiri])iiých m-jisloliich. Neb
mnolu) lozhodni' liissiricovmí XonúUono; Udvhvch mi,
(Icjmež loiiiii, jnk od Ilcjzlara, tak od I'orináiika ,,dosla-

len", od Nováka ale z obou „dohe'" a z iKMiirinv ,,chv.

lud) vyl).", Ui hyih vzdoi' lomu dobe byl v lom. Tak to léž

od p. Nováka doufám. Po obdržení vysvdení jej požádati

hodlám, aby vedle Vfoldického] mé posadil. Vfoldieký]

denn s podsín mne až domu sprovází, eelujeme se ald.,

vbec si své vroucné pátelství hledíme na jevo dáti. Nyní

zase více básním. Všeho všudy jsem již složil neb peložil

neb |K)rodisoval 13 básní.

Dne I. února [lS(j'.J\. Dnešní den je jakýsi smulný. SI. P[ress-

freindovu] jsem ješt nevidl; V[oldický] mi ekl, že o nás

M. lak hanebn mluví, co ale tomu, že u nás u Posp. lépe

mluvila, a co jist vím, odporuje. Nepjdu v ostatcích nikam.

Vfoldický] je k Rudolfm na domácí ples pozván. Vera
byl otec u rektora, ten pedant bichatý ekl, že s výsledkem

classificací je spokojen, ale že bych mohl dle svých vloh

míli vyznamenání (stará to litanie), konen že chodím

mnoho po ši)acírech. A ho kozel vezme. P[ressfreindova]

se mi zdá býlí naklonna, alespo neodporná. Výborn
l)ozdravuje . . . Hád se podívám v sobotu na vysvdení.

wSložil jsem parodii na Schillerovy ,,eky", pak ,,Mej milej'"

ald. do všeobecného kalend[áe], jež Chalouj)ka vydává.

Je to nyní špatné, nevím, co bych si poal bez Jul[ka] a bez

P[ressfrein(lové]. V[oldický] pálí za Psi. (í^ratulor, si vales

bene esl, ego valeo). Ta se mi zdá, je mi laké naklonna,

neb se na plesu na mn ptala, krásn i)oz(lravuje a viíbec

atd.

Dne 5. únoid [/(S6'.9]. asy dobré. Dnes a vera (luný lvrlek)

již prázdno a v pátek teprve zase škola. Zítra obdržíme

vysvdení. Mj .Julius [Voldický] je prý 3. já mu to peji.

tu .1. Husa, .J. Zižku, ald. O ostalním po druhé více.

Dne 7. [února r. 1S69] v nedli masopuslní. Vera jsme dostali

vysvdení; hrom a peklo, to je klassifikace: no a si; jak-

koliv jsem 21., peci mne to tuze nedojímá, nastává tím

více u mn jakási nclenosl, a už na tom špeisscetlu stojí
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cokoliv, co umím to umím atd. atd. Dlám dle všeho zde

náramné eroberunky. SI. M. ížkova je prý do mn celá

hin. Prssf. jsem zanechal, alespo pro nyní. Spíše mne vábí

Pep. Š. V[oldickv] je mj nejmilejší, já, jak živ jsem, jsem si

nepomyslil, že hocha bych mohl tak milovati. Jemu s velkou

láskou oddané je krásné dve (Amalie), mladá, dle obrazu

iperná a dovádivá. Ze si. . Barch[anové] tahám tak roz-

liná mínni sleen o mn, jak si o mn povídají etc. Dal

jsem ji mou památní knihu, aby ji dala ostatním slenám
(Švick. Pospích. Šm. Kalesov.), aby mi tam nco napsaly,

totéž aby ona to uinila, ovšem že jen pro forma. Nejkrás-

njší dve je zde pedce jen Pepinka Š. a Calesové. —
V[oldický] mi dal krásnou trysku k ibuku. Kouím doma
ped matkou mnoho. Máme nyní týden (od pátku nebo

tvrtku do tvrtku 14.) prázdno. Pekládám v ase posled-

ním mnoho z ,,Amaranthu".

Dne 11. [února 1869]. Ve tvrtek, poslední den prázdnin maso-

pustních. Tyto minuly dílem velmi radostn, dílem ale velmi

truchliv a žalostiv. V pondlí jsem se s V[oldickým] roz-

zlobil a s velikým namáháním a slzíc musel jsem si jej opt
smíiti. A byli jsme zase dobí, jak obloha po boui. Avšak
tato zcela ješt nevyburácela. Vera slunce našeho pátelství

ernými oblaky [se] zastelo, erné tuy nesvornosti po jeho

obloze se rozprostely a ani déš mého pláe a nic nebylo

s to boui tuto opt zahnati. Jsem jako osielý, srdci mému
ustavin cosi schází a nevím, jaké to bude. Jako my jsme

s V[oldickým] rádi se mli a z mé strany ješt se máme,
tak málo který milenec svou miluje milenku. Ó kéž bychom
se brzo opt smíili, a já osielosti vydán nebyl. — Nyní
k radostné stránce svátk. Po prvním rozdvojení s V[ol-

drickým], bylo to v úterý, pišly následující dvátka
k si. Barchanové: Marinka Š., Mar. Cal. a Anninka Po.

Celé odpoledne marn nás tam vyzývaly, až když jsme
o G. hodinách se vrálUi s jiodsín a ony nový útok jirosel)

proti nám poíhiikly, dal jsem si íci, a akoliv V[oldický]
jako já díve })ro M. Š. šel dom, šel jsem tam, a v kruhu
jmenovanýcli rajskýcli mih)stí slastných jsem chvílí užil.

M. S. se mi líbila, stará má k ni náklonnost je zde a u V|ol-
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drickrlio] tóž. Nevím, komu je ona |)ríziiivi, doiifAm
f
nevím,

zda-li sobecky], že mne, neb dle jejích eí u Bí)rcli[íin()véj

dalo se na zlos proli V[oldnckému] soudili a dle chování

k náklonosli ke mn. Dnes jsem ji zastavil a prosil za od-

pušlní sliíin ])lesu, pak že nechci, aby jaká disliarnionic

mezi námi j)an()vala. Pravila, že na to již dávno zapomnla,
usmívajíc se ])i tom atd. I u Am. P. jsem dle výroku

si. l)arch[anové], která vše, co si holky eknou, mi ekne,
\' pízni.

Téhož dne veer. Po ukrulném žalu jsem se s V[ol-

dickým] s ohromným namáháním smíil. Slzel jsem já.

slzel on. Chvála Bohu. V[oldický] je mi milejší, než bratr,

vbec nejvyššího stupn, jak mohou milovali, dosáhla má
láska u V[oldického]. Ani dvici nikdy tak milovati nebudu

moci— — Nyní nco o mn. Na mn [jak na V[oldickém]

se dokazuje jasn staré písloví ,, stará láska nerezaví". Já

miloval M. nejdíve z Litomyšlských krásotinek, já na ni

se zlobil, dlal pedsevzetí k nepátelství proti ní; a pece—
zase ji miluji. Z hlavy a srdce chtl jsem si jinou láskou

vymí lnout. Já to zkusil — nešlo. Miluji ji vroucn, miluje-li

m ona, nevím; — doufám jen. V nejhorším pípadu, kdyby
ona mn nemilovala, mohl bych ji pustili mimo — ale

s tžkém. Ostatn jen když mám mého V[oldického].

Dne 13. [února 1869]. O, já jsem se mýlil.

Dne 17. [února 1869]. Jul[ius Voldický] chtl od mn zcela se

odvrátiv k Malému se piblížiti, po dlouhém ale namáhání

jsem si jej opt naklonil, a Malého má ješt rád. Malý je

ale šlechetný hoch. Takto je as jednotvárný. Hudbu miluji.

Ve škole ješt z nieho v II [bhu] jsem nebyl. V pondlí

jsem si zstal doma. Mnoho kouím. Chýlím se k M. C.

neb na M. Š. jsem nyní v skutku pro její podlost zanevel,

dto V[oldický] a ona snad opt Slavíka se chytá. ^I. . m
prý velmi miluje. —

Dne 23. [února 1869]. Nastal mi opt s mým J[uliem Voldickým]

krutý as. Opt se rozlobil a já teprv po dvou dnech pišel

k nmu. Nyní ale ve vší lásce jsme k sob opt pilnuli, a

já nevím, jak já hocha tak milovati mohu. Ostatn vedu
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Život neustále inný, a já, musim to íci, mimo procházky

s Juliem, na které se ale obyejn také trochu nemu uíme,
ani chvíli asu nezahálím. Píši noty, zpívám, uím se atd.

Píši si sbory. Jsem nyní zcela bez lásky, ale bez lásky k dv-
eti, neb láska k M. C, jakou pak lze jí býti, když M. je

18 let a ona o hlavu mn vtší. Ve škole mi to jde dobe,

v pondlí jsem si zkoušku z nábož[enství] výborn odbyl,

a z mathfematiky] se k ní chystám a zbrojím. Na podsíni

jsem vždy s Poliské silnice do 6. hod., ale ve^/fi picházím
s pol. silnice. Mnohému jsem se v anatomii piuil. Ped-
platil jsem též 40 kr. na V4 léta na ,,eského studenta" a

psaní se zásilkou mých básní ,,Sen rže", ,,Matka" a ,,Hrob

milenc" mám již pi])ravené, abych do administrace toho

as[opisu] je zaslal, aby byly, jsou-li hodný, vytisknuty. —
Má útcha a má slas je: ,, Julie, já t miluji" a zvlášt jeho

slovu ,,Jozefe, já t miluji."

Dne 27. [února 1869]. Každý den se tším, kdj^ž ráno vstanu,

až zase svého miláka spatím, a každý den mi to padá za

obtíž s ním veer se rozlouiti. On je mi všechno. Lásku
k dívce nyní nemám, mám jen istou lásku k píteli mn
vroucn milujícímu, a on mi i tuto prvou lásku zastui)uje,

a kdybych coby, i)akli by co se našlo, se stalo, kdybych
dívku zase ml milovati, musela by ona velmi drahou, velmi

píjemnou a musela i ona velmi mn milovati, abych ji tak

jako jej miloval. Co se týe té lásky k dv, nemám, jak jsem
pravil, nyní žádné a nepotebuji jí nyní, neb mám za ni

náhradu, akoliv vru rád bych takovou njakou si zjednal.

Když zde ty krásné mladé jsou již obsazené, zadané a jen

starší a šeredy, ty arci by s radostí braly, ale— lovk blázen

není. as zhojí vše a proto jej dokej. — Ve škole se mi daí
nij;ik neb [professor] Novák nezkouší na známky a z ostat-

ního jsem ješt nebyl. Cleme nyní Cic[erona] a Ilerodola.

Dne 3. bezna \J809]. Velmi mnoho nyní vnuji asu hudb a

sice z])vu. — Z(k'i se mi, že zdejším dvatm se jiece

líbím- nch co Barch—á íká, možná že je iiehnané, ale

nco na lom i)ravda musí být. Byl jsem vil. i)idl. lei)rv

z nábložeiiství], e[tiny] a nm[inyj. S V[oldickýmJ i)á-
telství nerozluné.
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Dnv <S'. \hfrzuii ÍSI'tU\. \vv\\ doby iiyiií \cliiii pio (lu(li;i iiirlif)

hoiílivr. S \'(()l(lri(kÝiii| jsiiic zase co iijužeji spojeni, \\(:

jsiii li])ké zkoušky pícsláli iiiiiscii. Obzvlášt veni f7.j,

já jsem, poiiviidž v sobolu \-ehui chhidué se ke mne choval,

mu napsal psaní a clill jsem mu jej v exJioilé dáli, on však

hrál rozzlobeného a nepijal je. Pak jsme šli k (^holnov-

ským, kamž denn chodím zpívali, lam jsme na sebe kou-

kali, a pak jsem k nmu pišel a byli jsme dobi. Nyní já

mu psal, že je dobe, že psaní jsem mu nedal a následkem

loho neuslal on, až jsem mu jej, a s myslí, zlo pedvídající,

dal. Nyní ale bda. V psaní, kleré já v sobolu, domu ])išed,

dílem v zuivém vzleku, dílem zase zachvácen nejhlubším

smulkem jsem psal, byla brzy trpká ironie, brzy žel ald.

On se rozzlobil, ekl, že mi odpoledne psaní ze své strany

dá a pak, že jsme hotovi. Já tomu rozuml co žertovné

pole — skutenosti. Ale jinak. Pišlo odpoledne ve 4 hodiny

[byla nedle], jsem vyšel a na židovském kopci jsem jej již

potkal, dal mi psaní, já je eta— plakal jsem— a i jemu
se pi pohledu na m kalil zrak. V tiché zádumivosti jsme

pešli podsí a ^•v'šli jsme ven na Oseckou silnici. Já Julia

velmi nade vše miluji, lak i on m, já ale i on mli jsme to,

až když jsme se jižjiž mli rozejíti, poznali. Plakali jsme

oba, konen jsme si podali ruce a jsme, doufám v Bh,
na vždy svoji. —Axera po našem smíení jsme šli do divadla,

v zámku totiž hráli ocholníci, mezi nimi si. M. Calesová a

P. Šimková. Když jsem o Márince Kalesové se již zmínil,

nelze mi opominouti mé k ní city — já ji miluji — ona se

asi 14 dní s Cudou zlobila, já již myslel na vyznání [od

vírka za týden to mlo býti] a dnes — M. se vera s .
smíila — . M—u já miluji stále. Kdyby ji . opustil, jsem

zase u ní — jen že kdyby pišla sem njaká dívka krásná

a mohla m milovati, tu neekám. Nyní jasný obraz mého
života asi v pedešlých 14 dnech jsem vylíil. Mn prochvívá

touha po lásce, o, jaká lo musí býlí slas v náruí držeti

milenku, ji políbil, ji o lásce isté šeptali a od ní, to nejvyšší,

vele milován býti. Po tom toužím. —
Ve škole je dobe. [Professor] Novák dnes sln,

kéž déle.
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Dne 17. [bezna 1869]. Pedveer svátku. Kolikráte jsem již

chtl psátisem, však vždy jsem to poodkládal; historie však

dne tohoto a verejšího k tomu mne pohádá. Voldického

jsem zase jaksi nepatrn urazil, a on chtl na tyto svátky

mermomocí odjeti a mne na vždy opustiti. Však mé slzy

velého pátelství jej obmkkšily a jsme dobí, sv. Josefa

vdrem piva u Zahradník zapijeme, vlastn spíjeme a jsme

na vždy svoji. Ve svátcích to se pocelujeme. [Professoru]

Novákovi budeme zpívati zítra k svátku. Má M. K. mi

v hlav vzí ustavin, ona s C. se poád skoro zlobí, kdyby

byla jednou k ní píležitost, pak a praskne oko nebo zub

,,audaces fortuna adjuvat". Kdyby mne i odmrštila, nech
bude to první pokus mj u vyznání lásky a každý zaátek

je tžký. — Ve škole je dobe. —
Dne 25. [bezna 1869]. Konen zase jednou mám chut nco

napsati do mého denníku. Jsem nyní city takka zachvácen

— však nejprve budu psáti nco o slavnostech Jozefínských.

Tedy dne 19. jsme byli pozváni u Voldického a Bartoše.

Panovala, zvlášt pozdji, nenucená veselost; písn se zpí-

valy národní, slovanské atd., pilo se o závod, a pak když

jsme mli jižjiž jíti dom, se nám pihodila nehoda; nkteí
z nás loliž strkali na podsíni do krám, napadli nás ponocní

a 2 z nás chtli na ,,hanbboch" odvésti, ostatní a pak i ti

utekli a vc beze všeho pohoršení pešla. Druh\' den u [pro-

fessora] Nováka to bylo mizerné. Novák nás totiž, když

jsme mu jich hodn zazpívali, pozval na sobotu [20.]. Byl

tam [professor] Ilejzlar, zábava vázla, akoliv u toho stolu,

kde jen my studující jsme sedli, to dosti vesele, a šeptmo

chodilo. Po tch dnech byly exercitie a nyní plynou svátky,

již minul zelený tvrtek. Málem bychom se ped sv. Josefem

byli s V[oldickým] rozkmotili, 2 dni mých i)roseb a slzí

útok na nm musel odpuštní nutili, nyní však jsme nej-

velejší pátelé na svt. Chodíme vždy sj)()Ui. liháine se —
ald. Na i)o(lsíni druhé je pkná jirocházka kolem Kalesových

a dosti, ano mnoho si tchto dcerušky nás všímají, kdj^ž

— hrom a peklo — udu zde — poade zdržuje. Zítra

jdeme po svých do llsli n. O. a odlanilud i)0 pošt do

Bychno\'n, kde prý Iciásné dvy se nacházejí. (Jiodíme
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s mým |)ril('lrm iiyiií (Iciiiir do lioslincn. Musím íici, že /de

v Lilomyšli, zvlášl jjiisoheriím V|()l(lri{kc'lio| jsoiii tcprva

se sl;il sludenUMii v pnivéin smyslu slova z díUHc. Díkv za

lo mému otcovskému, pravím lak, jjíílcli, uch ou mue
mladého nezkušeného do svta skoro tcprva uvedl, mne
za dvaty chodili, s nimi mluviti a ohcovali nauil, což

já mu vrnou a douftám do smrli trvající láskou j)rálclskou

splácím. [K svátku jsem dostal 5 zl.].

N. h. Svou pamální knihu již mám, chladná slova v nj
napsala Anna Pospíchalová a Rže Kalesová, kdežto Marie

Kalfesová] a Švickertova alespo významná a cituplná

slova mi do nho co památku na mou prvjší a na mou
nynjší lásku uložily. M. Š. tuším již pyká, že námi pohrdla

ale pozd, nyní .Mtui'- co kulhavé družky ..'An]" již nespo-

mohou, neb mé srdce tone v lásce pátelské a v snad ne-

šastné alespo nesplácené [pro nyní] náklonosli k M . . .

K . . . I. íslo Malice lidu již vyšlé mám: ,, Slovanské po-

hádky'" od K. Jar. Erbena.

Dne 2. dubna [1869]. Je zase po svátcích velikononích, které

letos od bílé soboty jsem v Rychnov strávil. Rychnov,

msto ne výstavné, plno barák až na tak zvané ,,nové

msto", kde gymnasium, zámek, klášterský kostel a dosti

jiných pkných l)udov se nalézá. Takto je to msto živé

a obchodní, tropící obchod v sukn. Krásná kaple hbitovní

naším Hellichem malovaná a v slohu románském vystavená

krášlí z daleka v údolí ležící msto. Znamenitý též, dle

velikosti v Cechách 3. zvon v klášt[erním] kostele u sv.

Trojice. Byl jsem u spolužáka Beka, jehož otec soukenicí.

Život náš byl ten ptáete z klece vypuštného, po mst
se celý den kouilo, v noci do 1. jsme byli v hospod a pranic

se nedlalo. Do [eského] stud[enta] jsem zaslal 3 peklady
angl. a nm. S V[oldickým] se od vírka zlobíme, neb

on je, a jej velmi miluji, musím to íci, velmi popudlivý.

Budeme se do 1. máje neb do 14. zlobiti, vlastn jen ne

spolu mluviti. Dvata Rychnovská ujdou, však nic zvlášt-

ního na nich.

Dne 4. dubna [1S69]. S V[oldickým] již se nezlobíme. On vera
sám pišel, že již se nebudeme zlobiti a vru byl nám obma



48 JUDR. JOSEF kaizl: z mého života.

to nesnesitelný stav. My nikdy se ádn zlobiti nejsme s to,

neb se k tomu až píliš milujeme. Na památku toho našeho

doposud nejdelšího 2denního spolu nemluvení mám asi

3 listv, jež jsme si psali, uložené. M. Gal. jsem musel pustiti,

neb . k nim již zase chodí — aby hrom do toho. Snad na

sv.-dušní svátky pojedu do Prahy. Ve škole se mi daí dobe.

Vše je dobe, jen s Juliem [Voldickým] když jsme dobe.

Dne 8. [dubna 1869]. S Juliem [Voldickým] plyne nám as
v pátelských radostech, celování atd., stále jsme u sebe

atd. — pravý Castor a Pollux II. Jsem nyní naložen k n-
jakému literárnímu pracování; jen ponkud, ale jen ponkud
více kdybych ml asu, tak od V2IO na veer, abych mohl

až do ulehnutí nco pracovati. Kdybych ml den prázdný

celý, to nedlám nic, neb to nemohu, jen po pedešlém uení

neb tení jsem k tomu schopen. Ve škole mi jde vše takka

výborn. Z poslední es[ké] úlohy mám velmi dobe, kéž

bych jej ml vícekrát a pak na \Tsvdení. Takto se mi

ten život v Litomyšli líbí, zde stal jsem se teprve pravým

studujícím, vlastencem a, quod optimum est, pítelem.

Po druhé dál. —
Dne 15. [dubna 1869]. S V[oldickým] jsme dobí, akoli pece

nkdy mráek hrozící v boui nám záhubnou se promnit

nebe našeho pátelství kalí. — — — —

Nyní mám capnsLraich v V28 to chodíme nejdíve — co jsem

dív ekl — uiniti, a pak se jdeme podívati, není-li snad

Mar. Gal. neb Pep. Š. atd. na námstí. Kéž by prvou dostat

se mi konen podailo.

Mar. Schwickertova z mého srdce je zcela vyhoštna,

spíše jen ui)ominka zlosti \)o ní \- nm zstala, tempora

nmtantur el nos mutamur in iis. .lak já (h^-ív po ní mel,
krok jsem ji skMh)val a vše bych jí byl ndohil. Go se týe
pianofoiic. Iiiaji již s basem. Hodláni si ndhiti popis mého
života do loku bSO? excl. a pak odtud mám již denník. Ve
škole je vše dobe, [professor] Novák více na mn, zdá se,
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<lrží. N;i s\:'ilky s\ iilodiišiií se sv. .Jiiiicm s|>lv\ iijici jsem

j)()/\;'iii do l*r;iliy; j;'i ji' tniii sxlUmi.

Dne UK \<liihii(i IS(')U\. lihizc mi nyní plyiu' 0;is. S \'ol(l[ickvni(

jsiiu' zcchi (lohíí; i)ml('lslvi iiíišimuii sc snnd jim'' ji/, nevy-

loviiá; \šak celé nislo o lom již ví — — — — — —
— . M. Kal. je j)ri'dmli'm naši lásky; ona je velmi iperné

a živé déve, jen bohužel ponkud ješt v klepetech udy.
Dosti strachu vystojí mé srdce milující, abych Vfoldi-

ckého] neztratil neb ve škole je jist}' hodný hoch [Malý],

ku kterémuž Julius již od V. [páté] v njakém pomru stojí;

nemám se však tuším alespo mnoho co báti, neb .íul[ius]

je mi zcela oddán. —
Ve škole mi to chodí dobe. Dnes z historie dol)rá tída,

vbec budu lépe na tom než v I. plletí.

Dne 26. dubna [1869]. Krásný nyní žiji as v náruí vrného
pítele a žil by se ješt krásnji, kdybych mohl Marinku

i svou milou nazvati — však ješt to není, ale možno, že

bude, neb v prázdninách nebudu míti zde ped kým se co

ostýchati, a to možná, že neho dosáhnu. Já vím, že je

mi také naklonna — ale dokud nejsem ubezpeen a ne-

mohu s ní promluviti — je to málo: Kdybych tak ji sml
dáti h . . . aneb s ni ruku v ruce chodit — ó byl

bych blažen. Kojím se nadjí, že v prázdninách toho

dosáhnu.

Dne 1. máje [1869]. Velmi nyní mnoho básním. Složil jsem ,,Sen

májový", ,, Bitva na poli Kosovu", pak 2 logogiyphy, há-

danku, ,,Svému píteli" a nyní v máji, v lásky ase, hodlám
jich více složiti. Kritika mých prvních [nejuveejnných
jjásní znla v tom smyslu, abych ml lepší rýmy. S Vold-
[ickým] žijeme v ])lahém i)átelstvi — je to krásné — Dnes
jsme mli výlet; p. prof. Sedláek byl s námi na Zavadilce,

zpívali jsme atd.: on je velmi kollegiální. Muj hlas se vše-

obecn chválí, beru také P^=—^^. Ve škole zvláš u [profes-

sora] Nováka je vše dobe, mám u nho dobré úlohy,

i u Formánka mám dobrou tídu.
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Dne 6tého [máje 1869]. Máme nyní Hegemonií u Márinky K.,

neb C. zde není. Jen kdyby dvátko zde na prázdniny

zstalo, jen njaký as — více by se jist C-vou nezvala,

nýbrž mou — S V[oldickým] zase nejlepší a nejvroucnjší

pátelství, akoliv dosti asto kalí jej mrak, jenž, když se

pestál, se zdá nepatrným býti, ve svém však trvání je

dosti nebezpený. [Professor] Novák je starý pedant, otci

toho naflákal, ale— pomsta.— Do ,eského Studenta' jsem

poslal po tetí básn a sice: ,, Píteli na památku", ,,Šíp

a zpv", ,, Jindy a nyní" a ,,Sen májový". Mám nyní 16

dobrých rekorregovaných básní; — okázal b^-cli je strý-

covi, nyní kdybych [?] jel, neb v prázdninách. Mnoho nyní

básním. Jen kdybych ozdobou vlasti se mohl státi — ó jen

to je mé bažení. Proež zní mé heslo. ,,Vše vlasti" — V. V.

Dne 9. [máje 1869]. Jsem celý blažen, neb s Juliem [Voldickým]

je naše pátelství v krásnjším než kterékoliv rozkvtu —
je míti M. a nebem opovrhuji. Ve škole vše bene, [professor]

Novák ohromný sosák, ostatní spokojení, náboženství zde

k zbláznní. Koupil jsem si od [bratra] Emanuela ,,Littera-

turu Šembery" za 2 zl. Mám nyní penz, neb ze spoitelny

jsem si 5 zl. vyzdvihl a mám od otce též; zaplatím tím

angl. slovár. Do Prahy o sv. Janu dle všeho nepojedu.

Pozoruji ve mn ducha dosti hlubokého, snad ze mn nco
bude, nco pro Cechii znamenitjšího; ó kéž! Je mi léVa

léta a již dosti mám dobré básn!? [Risum teneatis, ipsis-

simus—1871].

Dne 14. \máje 1869]. Život mi blaze plyne s J[uliem Voldic-
kým]; kéž bych jen M. ješt ml a byl bych v nebi. Koupil
jsem si Šemberovu litteraturu zcela novou za 230 kr. od
[bratra] Emana. Budu psáti strýci; okážu mu nkteré
básn; jen škoda, že do Prahy nemohu neb máme na sválky

2 (hii prázdno. Mhní se o výletu celého vyššího gymn[asia].
('.hodím se (hMin koupali. Ve škole dobe a poptávky.

Dur /.V. \nuije 1869] (ve stedu). as ubíhá stále jednotvárn.
Svátky svatého ducha nám trvaly jen 3 dni, nejel jsem
do Prahy. Chci strýci psáti, abychom astji si dopisovali,

a bhem asu mu snad dám njakou mou báse peísli. —
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Máiiii' (liics |z(l(' 1 1 iii;il liciiiíil i( koii koiiijxjsici. S .Jfulicm]

jsiiu' lUTo/.liicilcliií. \' sobolu má vyšší íynin.(asiuin] výlet,

lušíiii do Ncílosína. Z;i M. chodím málo. I^rcdpl.-if il jsem

2 zl. na Matici lidu od roku 18lj7 (S.

Diic 'J8. máje \J800]. Mli jsme ve stedu výlet a sice V. a \'I.,

klerý do.sli dobe se podail, vyznamenává se v skutku

p. pfrolVssor| Sedláek tím, že takové vci jioflporuje; a ne

jako náš zmalátnlý tídní, jenž na výlete ostudu délal,

poád káže ,,jen se slušn chovejte a Id.' Ve škole je vše

dobe až na [professora] ílejzlara, který mi vzal komposici,

kterou jsem opisoval a dal mi z ní trojku; za to však

u Sedláka mám nadji na výten. Koupil j.sem si za

5 zl. r. Babingtona Macaulayho djepis anglický, pkn
vázaný, zcela nový. — Kolikkráte když jdu sám neb

s \'old[ickým] na veer pes židovský kopec, kolikkráte

se mn zmocní touha, vroucí touha po milé a ta touha

je láska, jenže teprva láska v duchu — , kdybych ml,
miloval bych, a a nyní poslední as má náklonnost

k Marii chábla, pece ji si vždy co cil pedstavuji. Kdyby-
chom šli tak v prázdninách s ní na výlet, i\ já ve tm na

zpátení cest si ji vedl, vyznal bych se ji — pak bych

byl blažen — (recte blázen — ipsissimus 1871). Zase již

sním. Snad se mi to vyplní — neb ona ví, — že se mi líbí

a já dto. (Strýcovi jsem napsal psaní.)

Dne 3. ervna [1869]. Ve škole nebyl jsem dlouho již z nieho

volán a všude si stojím dobe až na [professora] Hejzlara,

však se to také napraví. Kdybj^ch ml peníze, koupil bych

si Vebra [Všeobecný djepis] a Nestora [Ruský letopis].

Psal jsem strýci tak, že možná to ucítí, že je v tom tajn

zabalená prosba za peníze. S V[oldickým] jsme zcela

dobí; je to pece jen krásné míti vrného pítele. Malý

má zas Nossbergra, lovka ponkud zteštného, vše-

umlce, který ale vlastn má dobré srdce; vypadá tak jako

njaký umlec: hojnost erných kadeí kolem hlavy, na

temeni sedí malá hedvábná epika, pásek na krku visí

dol, vesta rozpjatá, že košili vidt, vbec celé jednání má
na sob nco zajímavého. (Venkovský lid jej drží za žida.)

Mluvím s ním dosti mnoho, neb bvdlí vedle mn, a také
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jsme si uzaveli nlvolik menšich výlet v prázdninách

spolu \^^konati, neb on je z Landškrouna [matka jeho je

od mládí známá s mojí z Krumlova a práv tak otcové].

Dne 10. ervna {1869\. Zase jsem rokem starší. Jsem v pomru
na mé vzdlání — beze vší samochvály — dosti vzdlán.

Jen kdybych mohl vlasti se užiteným státi, aneb alespo

moje snaha potom uznána býti. Ve škole se nyní spravuji,

neb se uím piln. Sepsal jsem malý lánek ,,lovk a pí-

roda" a složil jsem báse ,,Vtru lkáni" atd. Mnoho studuji

djepis, taktéž anglický djepis mám poat}^ zcela struný

již až k Tudorm. Hodlám jej nkdy co knížku pro lid

s francouzským, ruským atd. pohromad sepsati. Se strý-

cem si dopisuji. Kdyby mi chtl též njak}^ žold dáti. Ne-

mám pražádných.

Dne 22. ervna [1869]. Poslední tyto dni byl jsem v položení

velmi tragickém, bolném, poetickém. Zlobil jsem se totiž

pro jeho [Voldického] vrtkavost na nj a ekl jsem mu
v rozhorlenosti, že bídn}^ je lovk. Následkem toho jsme

spolu dvé dní nemluvili, já veer sám se po panské za-

hrad a po valech procházel, sám jsem po kopci židov-

ském chodil dom, sama bylo mne všude vidti. Krásn
se po valech chodí, pi svitu rybooké luny, když

„zephyr hrá si s kvtinkami;
hvzd se svtlo leskne." (Hrob milencv.)

a srdce mé boln roztoužené plá touhou po píteli a po —
milé. Marie, když Jul[ius] neb^d v mém objetí, INIarie bohu-

žel jen v duchu místo jeho zaslávala; vzpomínal jsem ji

asto a návalech lehdy jsem uinil pedsevzetí ji pi nej-

bližší píležitosti; mlo to býti den polom t. j. vera o sv.

Aloisia, zastavili a ji lásku vyznali. Ale dobe, že sv. Alois

ml svá lek a s nim ^lariina má, následkem ehož ona ne-

])išla hráli; neb jsem vera práv v don vykonánu býti

mvšího nápadu vidl veer ped domem s Cndon. milen-

cem zvykovým již od primy sedli; víc arci jsem neuzel

ale ])rozalím! dosti. Však nejsem já onen, který tak hned

odstrašili se dá; Marinka mi není nenaklonna, kdyby po-

nkud -Culda] ji z mysle vyšel a já jethiou k vyznání
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pevný úmysl mel a ledy bych jej vyvedl a já bycli k ní

pistoupil a se jí vyznal, vé, že hy mne ncofimrslila, pak

bych mohl v mezcch slušnosti v lásce s ní se kochati, ó —
Marie — já t miluji, |X. b. ona arci je, jak lid íkává . . .

ale tak snad ne, že by mi ekla, že má mne ráda, ana by
mn nemla.] Dosti jsou to sny a nadje studenta v práz-

dniny. Ve škole se to lepši. Má býti výlet, k nmuž zname-
nité j)npravy se iní — my zpváci s krásnými sbory se

musíme vyznamenati. Dívky se pozvou i M.

Již je zase 2. ervence [1869], rok školní valn pokroil. Jako

obyejn to dlávám, uiním si i letos nárys mého VA'svd-

ení. Možná, že bude následující: — Nábfoženství: dobfc]]

neb chvaln — Latina dobe — etina dobe -- eština

chval, neb výborn — Djepis vý[born] — Poty dosta-

t[en] — Pírodopis dobe neb chvaln — nm. chval. —
Mohl bych tudy míti 1 výborn, 4 chvaln, 2 dobe a 1

dostat, neb 2 výborn, 2 chvaln, 3 dobe a 1 dost. atd.

Dal jsem Juliovi [Voldickému] svj denník peísti,

on mi zrazoval zamilování. Já M. vídám asto na její pod-

síní na veer s Cudou sedat a jak mi to je píjemné — a
si každý domyslí! Ve škole mi to jde dobe.

Dne 6. ervence [1869]. Praví se zde, že snad již 26. t. m. vy-

svdení obdržíme ... M ... y se nyní tak tak již vzdávám
vida, že C. s nímž od III. již má známost, jí hluboko v srdci

zakoenn jest. Budu pro zatím pozorovati, mleti, a když

dopozoruji, mohu jednali. Snad sem pece jednou njaká
dva pijde, kterou bych mohl uloviti. Touhu mám roz-

touženou jednou, ponejprv by to bylo, v lásce s dívkou žíti.

Kéž již jsou prázdniny, tch hodlám užíti. —
Dne 15. ervence [1869]. Již rychlým bhem jede školního roku

vz ku konci. Bezpochyby bude konec jako obyejn. Mohu
nyní s vtší jistotou o svxxh tídách mluvit. Dostanu nej-

spíš: Z náb. chv., lat. dobe, e. dost., eš. chval., nm.
chval., djep. v5'bo., pír. chval., poct. dost. Ml bych dosti

pkné vysvdení a moh bych na nj 15.— 17. býti. —
S M. vše mám petrženo co možná si ji nevšímám a vy-

hýbám se ji, kde mohu
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Myslím si nyní zase na Pressfreindovou, která je sama,

a je snad ješt neraíTinovaná.

Dne 26. ervence [1869]. Cítil jsem se v posléze minulém ase
mnohem volnji, neb jsem se zbavil skorém nesnesitelného

již jha — Voldického. Jak to? ptáš se tenái! (éyoj) V po-

sledním ase stal se tak arrogantním a jáckým, že vidl

tísku v oku mém, nezel však špalek ve svojim. Dnes tomu
snad týhoden, co jsme se spolu rozkmotili — na vždy —
nechci více. Možná, že jsem Julia nkdy snad miloval, vru
to nevím; že on mne nikdy, vím jist. Já jej miloval z po-

átku, pozdji též, ale jen tak, že jsem rád s ním chodil

a jej od sebe nepouštl, však pravá láska, kterou jsem mu
jevil, a v kterouž již jen pestavenou on uvil, pravá ta-

ková láska u mn nebyla, tím mén u nho. Bylo to naše

pátelství roní, byl to sen pólo nebeský, pólo pekelný ku

poznání lovenstva mi sloužící. V. je povaha špatná, so-

beckost a neupímnost základní v ni jsou kamenové; však

vrch tomu dodává náramná s tím spojená p^^cha, a uráž-

livost. Mimo to je velmi tkavý, nevrný a pánovitý. Ura-

žen je vším, však od nho býti uražena, be si každý za

est. Poví, co se týe lovka v dalších pomrech, více ne,

neb to prý mi po tom nieho není, to se týe jen jeho.

Podivné to pojmy pátelství ve form, kterou pece míti

má: ,,Jedna duše ve dvou tlech."

Schladla tudy, íkám smle— shasla láska první, byvší

vnovaná píteli, však vyplápolala nová, mocná láska

k Marii. Dnes bylo sv. Anny a u naších sousedu slavili se

dva svátky, k nimž i Marie byla pozvaná. Dada se s ní

do ei, vnoval jsem ji veškerou pozornost, a Marie, kte-

rouž jsem byl již zavrhl, Marie se mi znovu zalíbila, já mi-

luji ji opt horoucnji než ped tím, a — alea jacta est —
zítra se jí vyznám, co nešastník beznadjný, že ji miluji,

aby však si nemyslela, že chci jí C. odlouditi, jen že se jí

vyznávám jako asi takový, kterj' baživ po držení njaké
vci, této nedosáhnuv, majiteli jejímu si žaluje, že chtl jí

též dosáhnouti, jen že zde nebuíhi si stžovali držiteli,

nýbrž vci d rzané. Snad ji j)ece si získám a pak bych byl

u cíle, kterýž jsem 7 msíc vyhledával. — Dne 1. srpna
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jedu do Pr;iliy :il(l. Nyní jšl vylirení své jjovjíliy. .J;iký

jsem? \iiiil I o, jsem jácký a sobecký, však jsem též ílohrého

srdce a (l()})rýcli snali pro vlast a všeobecensl vo. Ve velkém

slii))ni jo II mn — cližádosl, jež mne žene ku pedu —
Na prcj ! (O blouznní k Marii, je to zábavné; stu-

dentské.

)

Dne -W. ((•nnui \ISf}í/]. Jesl lo krásné snili, když tak lovk
nakvašen líbezným pohledem Mái"inky na vece: ulehne a

pemítá o lásce, kuje plány s ní mluvili, se baviti, lásku

vyznali a konen ji políbili. — Však jsou ly plány vý-

sledky rozbouené mysle, a rozdráždných vášni, neb když

vystízlivv si to lovk pete, pak pozná jich nemožnost

ano i nkdy nestydatost. Nechme z?, tím býti, zvlášt když

tu uda, a v druhém msíci prázdnin až se já vrátím, on

bude pry a ona zde ješt bude [?], snad se pak dá nco
zaíti. Chodím a obcuji dvrnji již s [Karlem] Faulem
,,filosofem". \'ysvdení zjitra.

V Praze dne 9. srpiui \hS09]. Vedu zde život dobrý. Obyejn
ráno nco ílám neb strýci [dru Edmundovi Kaizlovi] nco
opisuji, pak jdu nkam procházkou do msta, ímž uplyne

dopoledne; nejinak to dlám odpoledne, a veer, nejdu-li do

divadla, hráme ])referance. Cítím se zde mnohem více pohá-

dán k pozdjšímu politickému a litterárnímu psobení, neb

je, a ne-li ješt zcela, tedy bude alespo Praha co nejdíve

sted všech slovanských záležitosti íše rakousko-uherské.

Byl jsem navštíviti }). p. prof. [Emanuela] Tonnra ve vzení

a napsal jsem pak psaní, neb mi tak pravil, v nmž mu píši

o zuivosti našich nepátel, aby se tedy ve vzení ml na po-

zoru a nic podezelého jim nepsal, že bude co nejdíve u nho
prohlídlva ve vzení. Psaní to pak dostali oni nejdíve do

ruky, kteí jej vzní. S Emanem Ton[nerem] sedí též bratr

jeho Augustin. V nm[eckém] divadle jsem vidl krásné

pedstaveni Marie Stuartky od Schillera. Lilomyšlské zále-

žitosti mi dávno vyšly z mysle. Vera v nedli jsme byli

po parníku s \^. I)r. [Maxem] Wellnerem na Závisti.

V T^boci dne 21. srpna [1869], Já jindy sedával jsem v Lito-

myšli a zapisoval {)íbhy i myšlenky své, lak sedím nyní
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v Teboci a píši, ale ne u stolku, nýbrž u prosted lesa,

slyše veselé pní ptenc a naslouchaje mluv vtr s te-

meny košatých buk. ekl jsem, píši, však byla to jen

prolepsis, jak to gramatikám napsati se líbilo; hodlám

teprve psáti. A co? Chci psáti o dních pedešlých, kterak

jsem je trávil, vesele-li ili mén radostn; zábavn neb

smutn neb jakýmkoliv jiným zpsobem; chci psáti, kde

jsem byl, koho jsem vidl, na koho zel jsem okem chlad-

ným, na koho zrakem rozohnným; hlavn však chci psáti

o dni verním.

Dokud jsem byl v Praze, dal jsem uplynouti asu
zpsobem shora vypsaným a byl jsem ješt v arén ve

Pštrosce a v Novomstském divadle na píjmu p. komika

[Jindicha] Mošny. Z Prahy odjel jsem s bratrem dne

14. srpna a dostal jsem se toho dne odpolednem do Te-
boce, k strýci revírníku. Vlídnjšího pivítání jsem se dosud

nedožil. Marie 15tiletá dcera strýcova má doma jakousi

uitelku si. N . . ., as IStiletou, dosti pknou ženštinu.

Nevda kdo to, myslel jsem, že moje trvání zde si budu

moci píjemným uiniti njakou láskou, ale co s uitelkou,

schovankou nkdy klášterní, která, kdož ví, co už prožila,

neb tichá voda behy rývá!? Ano M. kdyby to byla. Chodí-

váme s bratrem na hon, obyejn jen na ptáky a vyjíždíme

nkdy se strýcem po krajin. Nedávno, bylo to tuším

v úterý, byli jsme v Oboe [asi ^5 míle od Teboce] u tchána

strýcova, tedy u našeho prastrýce Koydla, a vera opt
v Citolibech a v Lounech. Louny jsou mslo celkem vý-

stavné, zcela starého rázu; krásný gothický chrám a mnoho
jiných prastarých budov, mezi nimi hlavn stará žatecká

brána je zdobí. Nová školní budova svou výstavností se

vyznamenává. Obyvatelstvo je zcela eské. V Citolibech

u svata slrýce Tebockého, editele c. panství výtená se

mi dostala zábava, neb má dvé pkných dcer, zvlášt Marie,

dvacelilclá dívka. Pišel jsem (hun Irochu opojen, avšak

byl lo dojem jen ])omijejíí.

V Postolopriexh. 25. srpiid [1860]. .Js;i sice již v Post[oloprlech],

ps;mí do denníku zameškané ješl nahradili musím. Ne-

šastný osud tomu chtl, aby kníže Švaircnberk pijel
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|)iávt' v loiiilo lýdni do C.ilolil), l:ik /-<' my jsme l.im, j;ik

hylo nslaiiovcMio, vera jeli neinolili, iu'l)() i)ri príloiniiosti

knze mají Cilolibští mnoho na práci. I*rávé v nedli [22.]

pijeli k nám do Tehoce dv Cilolihské loliž Marie a Anto-

nie zasnonhená za p. Hocha, úadiiika Švarecnberskfého].

V sobol n i)ed líni byli jsme na hon asi s í) jinými stelci.

V pondlí dne '23. jeli jsme do Posloloprl, kde nás dosti

mizern uvítali. .Je mi prodlívání zde velice nudné a ne-

píjemné. Vše Nmec, burs, turné a Cechožrout. Vše toto

a mimo to nejvtší lump [což vlastn jsem již ekl, praviv,

že je turné a pul burs] je K . . . strýce P K . . . .

syn. Hledíme s bratrem co nejdíve odsud se dostati, neb

nemáme jiné zábavy než sedti v zahrad, kouiti a ísti

njaké staré noviny. Teta .J je nepíjemná osobnost

a trochu lepší je sestra její T Dcera strýce Post.

M .... je nanejvýše nevzdlaná, a tedy obmezená a prý

lehkovážnjší dívka.

\^ pátek dne 27. srpna [1869]. Vera byli jsme v Va druhé hodiny

odsu vzdálených Nových Hradech, kdež babika pražská

nkdy v rocích 1830—40 co cho s])rávce se zdržovala. Jest

to ves a v ní zámek s parkem a zahradou dosti slušný. Jsou

lam již eši, a mluvil jsem zde s poctivým Cechem [Hanuš],

stud. na univers[it], poprvé, co jsem tu venku. Chvála

Bohu, že pjdeme z Posloloprt již v nedli pry do Hivic

k strýci Haluškovi a odtamtud v pondlí [neb v úterý] zase

do Teboce, kde se nám mimo Citolib pece jen nejlépe líbí.

Dnes byli jsme s tetou Terez[ií] na hbitov, kde jsme vidli

hroby otcova otce a babiky. Nyní ješt nco o mstu

Posl[oloprtech] samu. Na jižní stran tee Ohe, pes níž

jde krásný etzový most, za tímto zámek Švarc[enberský]

s pknou zahradou; dáleji v levo [z jihu] od toho pkná

kasárna, jež strýc Kaizl [Teboský] stavl; pak knížecí

sýpka, z daleka dobe se vyjímající. Kostel pkný. Na se-

verní stran je velká bažantnice [park], nyní již zkassiro-

vaná. Lépe ale než to msto se mi líbily Louny.

y pomleli dne 6. zái [1869]. v Teboci. Dnes lomu práv týden,

co jsme zde z Posloloprt per Hivic. Z Post[oloprl] jsme

minulou sobotu s nejvtší chutí odtáhli do Hivic. Strýc
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Haluška, který nás velmi vlídn pijal, má tré synv a jednu

dce.

Dva nejstarší pijdou nyní na techniku do Vídn [jed-

nomu je 17 let, druhému 15V2» dcera je 14 let]. Teta je dcera

[nejstarší] f Ant. Kaizla. Z Hivic podnikli jsme v nedli

v^det na Pravdu, to jsou ssutiny díve Kolovratv hradu.

Pondlkem pak jsme pijeli do Teboce, odkudž nyní n-
který den do Citolib jeti hodláme. Zde práv mli práci

s chmelem. Uezavše jej totiž a s tyí jej sundavše musí

nádenníci a chasa každou hlávku zvláš odtrhat t. j. esati.

Dnes zavezli jsme dom poslední chm[el] což koalkou,

tancem a 1 makaem se oslavilo. Vbec jsem zde v Teboci
seznal ponkud blíže hospodáské pomry, venkovský lid

eský atd. mnoho jiného.

Dne 14. záí [1869] v Praze. Pibyli jsme dne 10. do Prahy.

S Teboci pece jsem se tak rád nelouil jako s Postoloprty.

I krajina je dosti hezká, nebo ves leží v kotli uprosted

lesem porostlých vrch s chmelnicemi atd. Výborn se nám
tam dailo, zvlášt se strany tety, neb strýc je také již divný

kunt, který o niem neví a vdti nechce, než to, co do jeho

stavu náleží. Odpoledne nejpíjemnjší zažil jsem v Cito-

libech ve stedu ped svátkem p. Marie [dne 8. záí].

V Praze byl jsem pedevírem (v nedli) v divadle

,, Kabát, vesta a kalhoty", pvodn francouzská, velmi

zíhiilá hra. Dal jsem se zde u Piedlera v amae photo-

grafovati; z podobizen pošlu jednu také do Citolib Ma. —
již jsem slíbil takovou. Pak jednu také jsem ješt dlužen

Lcok. Machotkové, kteráž do Halie nyní pojede. V nedli

jsem byl se strýcem u p. [Vojty] Náprstka, kdež shromáždní
pánové mn pívtiv uvítali. Byli to následovní: Pp. [Vojta]

Náprstek, Kubín [Rns], Ralston*) [Amerikán], jistý Angli-

an, p. Pivoda**), p. Kaván***), Malýjietrf), Dr. Mez-

níktt) í>i'- l^I;>>^] Veihier, prof. DuríHkftt)^ l^i'- Novot-
ný* f) 'díl. Xevím ješt, kdy odjodoine. Otec se horšil, že

*) Píitni slavista William lialsloii. 1 1) Dr. Aul. Mezník.

**) IIii(lcl)iiík l-viuú. Pivoda. f 1 1) Dr. .Jo.sof DiiniíU filosof a krilik.

***) iludcliiuk iM-aiilisi-k Kaván. *t) Dr. A. Novoliiý.

t) Irilcl U'l(ic\ikii .lan Malýpotr.
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jsme III II pres 1 I (lni iicpsiili, ;ilc I o jen |)i'ot(), /c on ii;'iiii iicod-

|)()\imIc'I n;i pedešlý lisí. .I;ik jsciii hyl |)()])rv(' v l*nizi', J)s;íI

jsiMu
I

I\;iii()vi| Paulovi, ale žádnou odpoNéd' jsem nedoslal.

V LiloiiJiišli dur 24. zái [1860]. \ pondeli na veéer doslali jsme

se na veer do Liloniyšle obdrževše každý po 3 zl. Zde je

vše v slaiéni poádku. S [Kaileni| Paulem, který ke mne
náramn se má, ehodívám na

l)roeházku a uívám se s nim

mathemalice. Vera sem ])i-

jel Xossberger z Lanškrouna

k záj)isu, s nímž jsme si

u Hvzdy v kuželky zahráli.

Volby ve všech venkovských

obcích jsou pro deklaranty,

dnes se zde volí v mst [Li-

lom, Polika]. Janoušjejistý.

JOSEF KAIZL.

(V zái r. 1869.)

Myšlenky*) mi v hlav
víí— rád bych napsal je tak,

rád bych upoutal je na tento

list práv v té podob, jak je

cítím, ale nevím vru, jak s ni-

mi to zaíti. Však což, vždy
to píši pro sebe, pro to, abych v jiných prosaitjších chvílích

si ádky tyto peet, roznítil se tak anel)o podob, jak jsem

nyní — nemusím se tedy vázati písnými pravidly grama-

tik, kteíž tu praví nco o úvodu, rozhovoiu a ukonení

obrané látky; budu psáti, jak srdce mi lo praví, jak cítím

a co. Avšak nová nesnáz se mi tu nakazuje. Jesti to ta

divná vlastnost pera, kterouž mnohá, pemnohá myšlenka

za své bere a v nm vzeti zstává. Vru divný to úkaz;

lovk sedne a pone psáti; te však nechce zrovna upad-

nouti s dvemi do domu, to jest chce pece celku dáti hlavu

a poíná mysleti na úvod — a co myslí na úvod, nemysli

na to, co chtl psáti a pak, je-li konen šastn hotov

*) Toto vyznání bylo napsáno samostatné, netvoí ást denníku.
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s úvodem, nevrátjí se mu prvnjší myšlenky a city v té

míe, plnosti a kyprosti tak, jaké díve byly. Tato nesnáz

v skutku mnohého již odstrašila psáti, neb jinak, jinými

slo\'y lovk pro sebe sám s sebou mluví a jinak musí psáti.

Však vidíme; rozumuji tady a na jednou spatím, že už

nkolik ádk jsem popsal, že mám úvod hotový. Ale jak

to vypadá nyní s myšlenkami, kde jsou, a jaké jsou, jsou-li.

V pepodivném bývá lovk, bývám já nkdy rozmaru;

divné jakési toužení nadsvtské mocní se duše a jímajíc ji,

iní ji nenaklonnou k veškeré spolenosti a hovoru. Hledám

samotu. V rozsáhlé pírod, v luzích posetých kvítím libo-

vonným a libozetným, pod stinoplodnou olší na behu
tajemn zvuícího potku, blízko sídlm pták, nadšu-

jících ješt více pvem svým roznícenou duši, tam nalézám

samotu v plné míe, tam mohu se oddati, nevytrhován jsa,

myšlenkám svým. Ulehnu na brálovém trávníku, patím
na blankytnou nebes bá, na niž slunce bylo postoupilo

místa svého lun a bledolesklým jejím družkám a pak zavru

oi, a oddám se milému mi snní. Sním lib. Poínám tu

pemýšleti o roztoužení bolném, melancholickém, jímajícím

duši moji. Ó láska, láska psobí jej hlavn. Však ne láska

stávající, láska minulá, první lásky as. Ó jaká to byla slast,

jak milý byl mi pohled dívky, dívky, již jsem miloval, ne-

znající mého bolu, moji lásky. Ó kdo ví, byl-li b^^ch ucítil

lásky slast a lásky strast v také míe, kdo ví, zda-li bych

nyní rozuml boln znjícím pvm básníkv, opvujících

lásku neoptovanou — ukrytou— oslyšenou, kdyb}^ dívka

byla vdla mé lkáni, touhu mou. Já miloval a nebyl mi-

lován. Má láska prvá, láska poslední, la byla více milým
snem, jen já v nm konal, já v nm trpl sám. Ó i)ál jsem

si lu, bych dlel s svou dívkou v (hilce neznámé, na krásném

nkde moem opásaném ostrvku, v hájích ržových v be-

sídce z kvílí ambrosského sám a sám; ó zvslovali kdybvch
mohl zde ji svoji lásku, kdybych v obhižujícím objeli ji

mohl drželi, a políbení slastné vlisknouli ji na ržové rly —
lu chtl bych míli, poživ slasli také nadsvtské. .Já snil

jsem dále. Tato byla jen pání v duchu snivém zrozená a

v nm i pohbená, však myslel jsem led jednati, umínil jsem
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si líci (lÍNC /AolciU' O s\('' lásce, o ssiii holii, ;i pl;'ili se

sloNciii |)l;iiiK'iiiivm, /.(l;i/. iiccitil;i iiikily k^' iiiih' Io, což ná-

Uloimosli, láskou zovcmc. Slyšel jsem nyní ])cli sl:ivík;i, jenž

(liiihem luýiu byl, lásky cil moc, :i w.hiiílilo mne ze siki

jeho pni, a lajuplné lirceni lekoiicilio hi pode mnon po-

liicku. Prohlédl jsem a spaliím nebe májové, klenoucí se

lil \e své klase nade mnou, a na ném iuny !)ledé družky.

Cilil jsem lehký vánek zephýrkú, vjících ke mné noní |)e-

iiilí, a prohial jsem se ze sn, vkLerýcliž jsem se pravé lak

rozmile byl kochal. Plány, kleréž jsem byl skul, i)ohnal jsem

nyní i)re<l soudnou slolici rozumu. Ve snu jsem dívence

chtl lásku vyznali a ve skuleénosli —
,,ó skutenost ta

krutá p:iní

ta rv(> mi /. iiiyslo libý sei',

shledal jsem, že bláznovstvím, nemožností bylo, co jsem si

umínil. I la, vyznali dívce svoji lásku, ji líiti slovy ohnivými

svoje louhy — lo všechno dívce milující jiného.

Za skroušené vyznání obdaena býti trpkým, slitovným,

ba posmvným pohledem, a odmršlna od ní býti — ne

ne loho nechci, toho neuiním, Tak rozsoudil rozum nad

lim, co sen byl zplodil v chvní lásky. Zas nepátelství vidím

nyní jasn, kleré panuje mezi ideálem a mezi skutenou

skuteností. Te byl jsem v koncích se svými slastmi lásky,

a zl)ývá mi jen její strast, lo touha nikdy nex-^^plnná, to
ohevn planoucí a nikdy zhasilelný. Na byl bych dále

obíral se s vcmi lakovými, které samý žel a bol mi psobily?

Což není neho, což krásné v snní, krásné co ideál, i ve

skutenosti by jim bylo? Hledám, hledám a konen najdu.

Naleznu, ehož jsem si pál v lásce ku vlasti, matce naší.

Tou láskou sn se mládec rozncuje, a v skutenosti ji nuiže

osvdili. Neoslyší ho vlast, nezamítne jeho služeb, ani

zrakem útrpným, posmvným mu neodpoví. Se dkladn
l)ii)ravili k úinkování pro tu zem, jež ,, milenkou i ntatkou

mou", lo umíním si nyní sn pólo a bd pid a v skutku

provádím, co byl jsem si umínil. .Isem jinoch, a musím

lei)rve se sílili, se pii)ravili, by mužem jsa bych mohl vlasti

spláceli, ehož mi byla poskytla. — To jest mé myšlení tam

8
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V stínu smutných olší, tam umiuji si a stanovím svj úkol

v život, dle nhož a pro njž žíti hodlám stále.

To píši, jinoch, — dejž Bh bych, muž, neb staec zde

mohl dokoniti spokojen jsa skromn s sebou, a napsati,

že nikdy neuhnul jsem se od dráhy své, že chtl jsem pro-

spti a oslaviti vždycky vlast — kéž je mi los ten!

— Sedím ve stínu košatých lip, ctihodn^Th velikán; —
veer po krásné krajin již se rozhostil, slunce topí se v na-

chovém nebi nad vrcholy temnomodrých obr horských,

zbaveno jsouc okrasy své paprsku, jimiž pohlíží bystrým

okem v íše zem,
— jen zdáli jemn

Pv pastý již proznívá.

Krásný byl den, krásnjší šero; tu duše cítí, tu vznáší

se na vysokoletných kídlech phantasie do íší nadsvtských,

do íše ideál a kochá se v slastech nikdy nepoznaných v ži-

vot tomto — žel že samotná. —
Kol mn hemží se lid. Tu dv krásných vínek spatím,

žertujících mezi sebou, milostn se usmívají, — a lásku

cítím v duši své, — lásku opt! Ó sblížiž se ke mn, ty duše

dívky, sply v jednu s mou, pij, ó pij ke mn tam
v nadpozemskou íši isté lásky, ó pitul se ke mn a dopej,

bych slovem plameným Ti plamen planoucí k Tob v srdci

mém Ti zjevil. Zas touha po lásce se mn mocní, zas s touhou

picházejí v duši moji ou}^ slastné upomínky na první krásný

lásky as.
„Picházíte na mjsl krásné zjevy,

Když miloval jsem taktéž v duši své,

O byl bych vypél všechny svoje zpvj-
v lé di)i)é, žel že minulé."

Ó byl to první i)()(it lásky v srdci mém. Nadšen toužil

jsem poznali slasti lásky, lásky lak asto ené, tak hojn
opvané pvy spanilých básníkv. Toužil jsem po dívce, —

-

kéž ji mohu vyznali svoji lásku, zjevili svoji louhu a pak —
pak ])lanouciin políbením sjíojili rty své s jejími. Však seznal

jsem louhu toliko po lásce, miloval jsem toliko v duši své —
a neekl jsem nikdy dívce o své lásce.



JUDK. JOSKK KAIZr, :
/. MKIlo ŽIVítTA. 63

,,('.<)/, I;isk,i Jcsl, li) ví jen s:'iiM,

K(l(j/. inildviil ,1 iii-liyl luiliiváiil"

A pro ostýchal jsem se pipnivili si sl.isli Isky, pmc
neosinlil jsem se dívku seznámili s loiihoii svou? Ó sku-
lenosl a sen! Jak snadno sne se kocliám s dévou zvolenou
u slastech zdaných, a jak tžko l)lížjm se jí v skutku, blížím
se jí — kteráž — 6 mé nešastné vedení srdce — kteráž
miluje jiného. Ó lásko slastná, istá lásko, kéž je le schopna
déva každá — však, žel bohu, není lomu tak. Xení každá
dva taková, aby istou láskou mohla vzpláti — ona miluje
však ne slastné políbení, ne sblížení se práhnoucích rt je

nejvyšší pro ni spojení s milencem — ne, cos' jiného to je,

po em baží

Jakž mám si páti s padvou takovou se láskou spojiti?

což iní lásku vlastn tím, ím je — což rozeznává ji od
l)U(lu, jenž i v zvíatech žije — co ptám se jiného, nežli

neporušená istota? Ó istá láska je, což chci. Však petžko
vru takovou nalézti, petžko nalézti vnadnou dvu, jež

vábí kouzlem svým mé srdce k sob, a tžko pak teprv
s láskou svou se jí sviti, nesnadno i v ní lásky vzbuditi,

nemá-li býti láska moje nesplacená, ncmám-li milovati nejsa

milován. Ó melancholickému snní se tu peasto oddám,
žele sporu mezi ideálem srdcetšným, a železnou skuteností,
a toužím — toužím stále — ó budiž splnna touha má!

,,Však pátelství žije co podpory kmen." S drahým
pítelem si stýskám, s ním toužím a bažím, doufám a raduji

se, plesám a stenám. Ó božské pátelství! Jak v rovné míe
cítí tu druh s druhem, jak ulevuje strastem svým, jak sví
se jemu, když bol svírá srdce jeho. Ó blažen ten, kdož
pítele má, kdož vrnost jeho a lásku zná. Stále se mnou
l)uluje i)o trnité dráze života, stále až



IV.

NÁVRAT NA GYMNASIUM
MALOSTRANSKÉ.

^osef Kaizl poal již na podzim r. 1869 chodili

! do sedmé tídy eského gymnasia v Litomyšli,

když jeho otec byl peložen na Smíchov u Pra-

hy. Mladý student ml s otcem opustiti Li-

tomyšl. 26. íjna r. 1869 rozlouil se Josef Kaizl

se svými litomyšlskými páteli a dne 27. íjna

r. 1869 odejel do Prahy. Bydlil na Smíchov u svých rodi
v Kinského tíd ís. 14 a poal choditi na ústav, na njž
chodil ped svým odchodem do Litomyšle. Malostranské gymna-
sium bylo tehdy již ústavem výslovn s vyuovací eí n-
meckou, na nmž druhému zemskému jazyku, eštin, uilo se

jen nezávazn. Kaizl na ústavu tom dokonal svá studia gymna-
sialní a složil tam také zkoušku maturitní.

Navrátiv se z gymnasia litomyšlského do sedmé tídy na

Malé slran, našel nejen mezi spolužáky své staré známé, nýbrž

i mezi professory. ,, Starý pantalíek" historik Ant. LUlrich l)yl

tídním septimy a dovedl jako tídní své žáky až k maturit. Ve-

selý a hodný dr. Ferd. Hecht vykládal náboženství tehdy v septi-

m jako únxc v kvint, a pedmtu tomu uil Kaizla i v oktáv;
vedle náboženství sveny mu byly i výklady z filosofické pro-

paedculiky. .liiiak však professoi Kaizlovi v septim byli mu
osoi)nosli nové. V septim i oklav lalin uil Kai/.hi ..zádum-
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ivý nicliiiicliolik" l"i-. Ilíihiici', icclinc dohry ;i iiiiilo pisuv dr.

l'\ Z. S\ ()l)()(l;i, lUMiiciiU' „Irpký k;ii;ilcl ;i siilyiyU"" di. Ir. I';iuly.

V sodmó Irído \' |)i\ iiíiii hrlui ((.'štiiiii vyUI;'id;il di". I'. /. Svohochi,

v (li'ulK''m hhii si-dni' líídy ;i \' olUnvr K;ii/.l(j\i ji/, z |)r\iií líidy

nižšího gymiKisia ziiáiiiý .losd' Kouh:!, \ iiimI liciiiidicc ii Ivsicc

v sodmé Iríd vzdlával Ivaizhi ,,(l()i)iý, prívélivý a písný" (\i\

A. Bauer, v oktáv 1^ r. Tanichyna. V oktáv navšlvoval Kaizl

i hodiny Iranliny, jíž uil Jos. Fauss. Jos. Kaizl \ ohou posled-

ních tídách í^ymnasijuích uil se piln a daleko posloupil ku

IHTdu i)ri tídní žák proti létm dívjším. V septim v pivním

bhu byl mezi 18 žáky šestnáctý, v druhém bhu mezi 17 žáky

osmý, v oklav v pr\ ním bhu mezi 11 žáky byl osmý a v dru-

hém bhu mezi 12 žáky desátý. Zkoušku maturitní složil dn:-

19. ervence r. 1871. Jeho maturitní vysvdení vykazovalo

tyto známky: z náboženství chvalitebn, z latiny dobe, z etiny
dobe, z nminy dostaten, z eštiny výborn, z djepisu a

zempisu výborn, z malhematiky dostaten, z fysiky dobe,

z pírodních vd dobe, z filosofické propaedeutiky chvalitebn,

z frantiny výborn.

Kaizl byl si vdom, opouštje Litomyšl, že vdí jí za mnoho

ve svém vývoji, ale pece byl rád, že pišel zase do Prahy a mohl

v ní konati svá další studia. Kaizlovi zdálo se, že jeho gymna-

sium malostranské mlo pi jeho návratu do Prahy lepší síly

uitelské nežli mla septima gymnasia litomyšlského, ale radost

ze svého trvání v Praze ml hlavn proto, že byl ,,zde blíže v pra-

vém sídlu národn;)sli a vznešenosti eské" a že ,, setkávaje se ne-

zídka s protivníky této, otuží se v lásce k vlasti." Jestliže v Lito-

myšli miloval z plna srdce svoji vlast a národnost, utvrdil se

v lásce té v Praze již jako gymnasista navždy, a jestliže v Lito-

myšli pátrala inorodá hru Ivaizlova, jak mohla by nejlépe pro-

spti eské vlasti, v Praze již na gymnasiu tvoí plány pro bu-

doucnost, uvažuje o nich, a energicky se k nim pipravuje. .,Chci,''

napsal si Kaizl 9. bezna r. 1870, ,, umínil jsem si pevn studovati

co možná vše, což mne mže i^ouiti a vzdlati. Historii a filosofii,

fysiku a pírodojiis, poesii a tragedii, vše, což k tomu patí, abych

mohl pozdji sám tvoiti — neb nejdíve stvoiž lovk sebe —
pak teprve tvoiž sám." Studuje piln moderní ei, angliinu.

frantinu, ruštinu, obírá se nmeckvmi a anglickvnii velikými



66 JUDR. JOSEF KAIZL : Z MÉHO ŽIVOTA.

básníky, nejprve Schillerem a pak Goethem, studuje Shakes-

pearea. te e^ké klassiky, aby se zdokonalil v eštin a eské
literatue. A je i literárn inným. Nejen že skládá básn, jako

je zaal skládati již v Litomyšli, n^^brž pokouší se na poli belle-

tristickém a žurnalistickém. Posledního února r. 1870 ml již ho-

tový láneek ,,0 naší mládeži", vybízející k lásce a práci via

stenecké. A má již jako oktaván to štstí, že v , Svtozoru',

kde skuteným redaktorem byl pí-

tel jeho strýce Edmunda, professor

Emanuel Tonner, v beznu r. 1871

jest vyhovno jeho dávnému pání a

patrn pijata k uveejnní jeho bá-

se: ,,Veer, noc, jitro", která pak
z píin nám neznámých ve .Svto-

zoru' nevyšla. V oktáv zaal psáti

Kaizl velký c^ddus básní ,,Vlast",

o nmž pracoval pak po nkolik let

i pozdji a o nmž bude v následující

hlav více povdno. Zájem o život

politický v Kaizlovi se v Praze zvj'^-

šoval. Jestliže Josef Kaizl, jako ab-

solvovaný sextán vlivem svého strý-

ce dra. Edmunda Kaizla a jeho i)oli-

tických i literárních pátel, scháze

jících se zvlášt u V. Náprstka, u Ha-
lánkvPraze, probuzen byl politicky, tím více hledl si politic-

kého života tehdy, kdy nalézal se v Praze, a kdy v politickém

život chovali jsme jedny z nejkrásnjších a nejsmlejších svých

nadjí politických. Jako oktaván chová Kaizl také pevné úmysly

pracovat vdecky. V kterém oboru by to bylo, nevdl, ale vli
pokusiti se na poli vdeckém tehdy ml již pevnou.

Bez lásky k žen, v touze po píteli jednak Juliovi Voldic-

kém, jednak po svém druhém píteli z Litomyšle, mladíku

ideálního snažení Karlu Paulovi, s nímž byl uzavel pátelství

(hic 4. íjna r. 18G9, žije Kaizl v Praze, maje v septim a oktáv
jedno nejpednjší pání: aby co nejdíve mohl ukonili svá

studia gynmasialní, aby co nejdíve ml maturitu za sebou, a tak

aby byl nejrychleji zbaven pout, která ho tížila v jeho eiuM-^ickém

JOSEF KAIZL.

(Z posledních let gymnasijních.
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])()ch()(lii iKi ccsl: , .Pomoci \ l;isli, osl;i\ ili, osl;i\ciiiiii jfjiiii i soh
slávy získali." Xcsvrujo so s Imilo siiahaiiii nikomu /. rodiny

své, nežli mladšímu bratru iMiianuclovi, s nímž vi-dlc bralrslví

leluly navždy poínají jej spojovali vlaslenccké lu/.by a snahy.

Zda pemýšlel Jos. Kaizl již v posledních tídách ,i4ymna-

sialních, jakému studiu vnuje se po ukonení í^ymnasia, na uni-

Nersité? Píemítal o lom nejednou. Zdálosemu nejjjive, že nej-

lépe by jelio zálib ()(li)o\í(lalo

studium medicíny (14. 4. 1870);

ale když jeho rodina nepála

si, aby se tomuto studiu vno-
val, chtl studovati filosofii (fi-

lologii), a to z toho dvodu,
aby mohl jako gymnasijní pro-

fessor vdecky pracoval. Poz-

dji uvažovali o tom, zda by

nemohl sevd vnovati i tehdy,

když by studoval ])ráva. Byl

tsn ped maturitou, 12. erven-

ce r. 1871, rozhodnut vstoupi-

ti na fakultu právnickou. Studi-

um práv mlo mu zaopatiti jen

chleba. Právnictví mlo mu zjed-

nati existenci, vedle práv chtl

se vnovati svým plánm literárním, vdeckým a politickým.

O školních prázdninách r. 1870 vykonal Jos. Kaizl se svým
mladším bratrem Emanem a svým spolužákem litomyšlským

Karlem Paulem cestu po Šumav a Solné Komoe, spojenou

s návštvami píbuzenstva Kaizlova. Popsal nám bez všech ve-

likých nárok tuto cestu. Cestopis ten najde tená otištný níže.

K.MANUEL KAIZL,

Z denníku.

\ Praze (lne 1. kána 1870. Mnoho, mnoho pihodilo se, co jsem

naposledy psal do svého denníku. Chci to vypsati od poátku
školního roku krátce a i)ece dost podrobn.

Vrátivšího se z prázdnin dom pitáhl mne
f
mohu to íci]

k sob [Karel] Paul, a já vždy víc a více [Julia] \'oldického



68 JUDR. JOSEF katzl: z meiio zívota.

zapomínal, a vzpomíiial-li jsem, byly t-O vzpomínky mi ne-

milé. Nebo nelíbilo se mi zacházení s ním proto, co jsem

si musei od nho nechati líbiti pro mou lásku, pro to, že

jsem byl, miluje, híkou jeho libovle. Paul dosti se mi

poal líbiti, nebo není takov}^ výstední a nestálý lovk
jako V[oldick3>], nýbrž jsa muž pevných sv\Th zásad, vždy

sob rovným zstává, a nemní, podoben snad zvíeti zva-

nému chameleón, smýšlení své každý den. Ten, mohu
urit vili, bude mi zajisté dobrým, stálým pítelem.

Prázdnin as minul — nastala škola, pišli studující do

Litom[yšle], pišel mezi nimi V[oldický]. Nevšímal jsem

si jej ni v nejmenším, poal jsem s P[aulem] si [dle jeho

návrhu] tykati, zkrátka V[oldický] mi byl pedmtem
zapomenutí a opovržení. Pokoušel se on o mn ješt nyní

asto, chtl mi ješt dlati výitky, ale srdce mé odvrátilo

se na vždy od nj; i když to tak daleko pivedl, že jsem

s ním zase nkdy chodil, i tu — nikdy více nešel jsem

s takovými city s ním nahoru pes židovský kopec, tu

mrzela mn všechna jeho e o pátelství mezi námi, a

mysle já, že on snad mne ješt pece miluje, milovati jej

nemoh, stavl jsem se mu [z útrpnosti] býlí pítelem. Radji
než s ním chodil jsem s Nossbergrem zábavnjším. Avšak

kdo ví, co bych byl ml nyní co trpli, kdybych byl vždy

fcelý rok] ml s ním choditi proti hlasu svého srdce, i kdy-

bych toho nebyl býval byl pojednou sproštn tím, že otec

co finanní komisa dostal se do Prahy na Smíchov. Roz-

louil jsem se s veselou m^^slí [26., 10.] s ním a jel jsem

zrovna 27. [íjna] do Prahy, kdež jsem u babiky se uhostil,

odkudž jsem zrovna do VII na malostr[anské] g3ann[asium]

chodili poal. I^ratí Em[anuel] a Ed[uard] šli na reálné

ííynm[asium]. Rodie pijeli sem ti dni po nás. Byl jsem

lomu velice rád, že jsme se dostali do Prahy, a lo nejen proto,

že jsem z hik nemilých mi okolností bjd vytržen, ale i jirolo,

že jsem byl zbaven chození do školy piarislické. Mli jsme

lo sice letos snad ve škole lepší než v loni, i)onva(lž jsme

lakového i)... jako .los. Nováka nemli, : le pece i)roli

pr()í|ess()iiim|, kleré zde mám, byli li jak umním lak

chováním nepalrní. Máme zde |z] iiábož[enslví| Dr. |luM(kl
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llcclihi
I
v Liloiii. (".;'ii);ij, z l;iliny |1'|-.| Ilihncni | KiiccruJ,

z ivliiiy Dra |l'. /.| Svolxxlii
|
\'()ii(lr;'irka|, z ccšliiiy <llf).

(Ilo., z lUMiiriny |l'i'.| l';uilyli()
| \'()ii(li;'i(ka|, z iiiallinii.

Dra |A.| l>aiiia 1 1 lizlaia|, z |)hysiky dlo. dlo., z lilosofic

Dra |1hm(1.] Ucelila |Dc"(limi|, z dc-jcpisii |Aiil.| llliicha

ord. |Maidln]. Zde vo .škole se mi daí zase zcela dohe,

zvlášle ]). i)r. Svoboda a Ullrieh mne mají došli v lásce.

S (Karlem] Paulem si dopisujeme asto, (chodívám asto
[vždy dvakráte týdn] do Karlina k babice, kdežto ona

obyejn jednou v týdnu k nám i)ichází se strýcem. By-

dlíme v Kynské tíd . 14.

Uplynul zas jeden rok. Nemohu vru o nm tolik

pamtihodnjšího íci jako o loskem. Jediné asi z toho by

bylo, že jsem poznal dkladnji smýšlení lidí vbec a zvlášt

l)ak povahu pátel rozliných. Dále získal jsem si v nm
nového [pítele], jak myslím, vše-li mne neklame, lepšího

pedešlého, je to Paul [Karel]. Vzdáleni jsme sice od sebe

místem,*) ale duchem mohu íci, že jsem asto u nj. .Jesti

lovk bystrého rozumu, který má zjista pevné zásady a

mínní, mezi nž pati myšlenka o vznešenosti pátelství.

Pravil mi, že ideál má každý lovk njaký; ten že v lásce

k dívce, ten v njíd^ém umní, onen v endvoliv jiném; on

však v pátelství. jVIyslímtedy, když jest to jeho ideál a pev-

ná zásada, že mne tak snadno neopustí a že setrvá j)i mn
v dalším vku, i kdybych proti nmu ním se njak pro-

vinil. Nebude tyranem ke mn jako V[oldický] ; nýbrž píte-

lem, jsa mým pítelem. Vážím si toho také, a jsem již nyní

k pátelm opatrnjším, spáliv se s nimi již jednou.— V mi-

nulém roce stal se ze mn také vlastenec pravý, a jsem s žád-

ným ješt plodem vlastenectví se neukázal. Prozatím je

dosti, když mysl nadšuju ideou lásky k vlasti, z níž pozdji

vykvetou as' iny této prospšné.Nyní v Praze že jsem, z toho

se raduji. Nebo jsem zde blíže })ravému sídlu národnosti a

vznešenosti eské, a setkávaje se nezídka s protivníky léto,

otužím se v lásce k vlasti, k níž prostedn pivedl mne nnij

ctný a milovaný strýc (dr. Edmund Kaizl).

*) Paul studoval v I,it;)in\ šli.
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Dne 5. února 1870. Neml jsem již dlouho chuti zapsali si tu

zase nco ze života svého, až nyní opt k tomu se mám.
Nic znamenitjšího v pedešlém se mi nepidalo msíci.

S [Karlem] Paulem jsme uzaveli pevný spolek pátelství,

akoliv V[oldický] ješt nkdy mi píše, cht, abych k nmu
optn se naklonil; nemám k tomu vru píiny, tím mén
tedy chuti.

Rozliné vci pojednáváme v ast posílaných psaních

s Karlem [Paulem]; brzo se píše o tom thematu, brzo o onom.

Nedávno jsme pojednávali o našem pozdji býti majícím

psobení litterárním, pi emž mi vznešený tanul na mysli

spolek Gothea se Schillerem. Nechci snad státi se tak na-

dutým, abych naše, zvlášt svou osobnos té jednoho z obou

tch muž za stejnou pokládal, ale míním to, abychom
s Paulem nemli takový svazek jak s V[oldickým], elící

jen k záležitostem bezplodn^mi, nýbrž abychom jej pstova-

nými ideálnými vcmi ješt více idealisovali a jej takto

vznešenjším než kterýkoliv svazek, vížící lovka k lo-

vku, svtjším uinili. Nechci více s pítelem svým se tak

lízati a mazliti jako s V[oldickým], až to lidem k posmchu
slouží; Tiýhvl hodlám, kde možno i osobním stykem s Kar-

lem spojen býti, aby stálé jen písemné s nim hovoení pá-
telství nevolnilo, ale aby opt pevelkým stykem tl, jeden

druhému se nestal pak již obyejným — lhostejným —
nemilovaným —

.

Ve škole se mi dosti dobe vede. Zde se mi dobe líbí,

akoliv i tu je mnoho, ba více než jsem oekával práce.

Professory máme dobré. Bauer dobrák, pívtiv}- ale

i písný; Svoboda dobrý a nepísný; Hecht hodný a veselý;

Pauly trpký káratcl a satyryk, Ullrych starý pantatíek,

a Iliibner zádumivý melancholik. V tomto roce školním

tei)rvé [jednu neb] 2 básn jsem složil, kdežto jsem v pe-
dešlé zim touto (h)l)u básnil jak blouznivý milenec, jímž

jsem skoro byl. Pesthujeme se od .lií jinam, do sad
Smíchovských, kde budeme míti zahrádku, v ní besídku,

a v té budu já — se pohižovali v okeán myšlenek, z kte-

rýchž semo lamo njaká snad v njaké básni se slovem

odí — . Pozítí pijdu z nál)()žeiisl ví. 1. \m\\. asi koncem
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loliolo iiicsícc ukoiicciio l)ii(lc. \('iii;'iiiii' /.i\i' ii\iii /.;'i(Iik)H

lásku, ;mi I iiciuiciiší iKidcji', že bych si mohl lu-jiikou

jxxsluou zjednali. \'šak dokcj rasu .Ííil<o luisa khisii.

Náhoda herc náhoda i dává, a v tako\\ch vcech má
ona caslo nojvlší moc. — Frozalim dosl, musím jíti už

s()áli, víka jsou obtížná již vchui mému zraku.

Dur 28. únont \1Š70]. rplynul již prvni bh, obdržel jsem dobré

Nvsvdení. Masopustu letos jako v loni užívám, tej)rvé

dnes pjdu se slrýcem na šibinky. Ted" se vrátil do Prahy
[iMnanuel] Tonner. a vyzval mn ho navštíviti. Dám mu
nyní lánek ,.Zámek Liloniyšlský",*) pak „Vtr lkáni"

a .,() naší mládeži". S Karlem [Paulem] si stále do-

pisujeme; i V[oldický] mi nkdy píše a má nadji, že snad

opt' k nmu se vrátím. Máme zde nyní hosti, to jest strýce

ritze s temi hochy, nepokojnou to cháskou.

Ve sircdii dne 9. bezna 1870. Studuji nyní dkladn Schillera;

poznávám dobe charaktery v jeho dramatech, kteréž u nho
obyejné velmi ohnivé jsou. Jak líí krásnou povahu Amalie

v Loupežnících, vždy vrnou svému Karlu; jak krásná duše

jesti Dona Carla, Marcjuis Tosa; kde najdeš podobnou

divokošlechetnou i)ovahu jako Karla Moora, aneb schytra-

lého ducha iesca, a horlivého vlastimilného republikána

Verriny? Vru velmi mnoho krásných t. j. krásn vylí-

ených povah nalézá lovk v Schilleru, bud" velmi dob-

rých, obyejn, nebo velmi zlých: a tmi poznáváním

jich mže lovk ovoce míti, hojné — pehojné z ítání

tchto spis.

To je užitek tení klassik; tím se uí každý; nauení
mravná z dramat si každ^' buto vybere sám, aneb je básník

vloží do úst nkteré z osob. — Až budu hotov se Schillerem,

])ustím se asi do Shakespeara aneb do Gothe-a. Máme se

sice dosti emu uiti, ale odbývám to dkladn sice, ale

strun. S Karlem [Paulem] velmi rád psaní si píšu. avšak

co je psané slovo, proti slovu vyknutému. Když mže

*) Je to popis tehdejšího stavu zámku Litomyšlského, jaké otiskoval „Své-

toz)r". v ,,Svtozoru" sta nevvšhi.
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v nm nalézati draz, váhu atd., jež, aby mlo, jsem chtl.

Zajisté vel!;}^ rozdíl jesti mezi psaním a mluvením nejen

co do formy, ale co do obsahu. — Tak mohu rozlin po-

jmouti postavení slova psaného — mrtvého — k ostatním

ve vt — jak si mohu smysel jeho vysvtlit? Ale vyknuté

slovo, to je nco rozliného — toho váhu mohu ídili, jak

chci — to mám zcela v moci, však nechci o tom šíiti víc

slov. Rád, vru rád bych s Karlem svým si pohovoil. Tak

v šeru hájku, v loubí — msíc rybook^' — modro nebes —
klokot slavií — však dosti, dost, zas pišla by mi njaká

milenka na mysl, a tu bych mohl nkolik stran popsati,

k emuž však nemám chu — neb chci jíti spáti. Snil bych

bd — chci radji sníti sp.

Chci, umínil jsem si pevn, studovati co možná vše,

což mne mže pouiti a vzdlati. Historii a philosophii,

physiku a pírodopis, poesii a tragedii, vše což k tomu patí,

abych mohl pozdji sám tvoiti — neb nejdíve stvoiž

lovk sebe — pak teprve tvoiž sám. To je mé a mnohých

jiných dobré, tuším, mínní. Studovati musím — vždy
mám pítele, jenž také studoval to — Kdybych s ním mohl

býti — kéž to je — studovali bychom, pokud možno, spolu.

Snad osud jednou svede cesty naše!

Dne 25. bezna [1870]. Byl jsem nyní dvakráte po sob asi po

týdnu nemocen, resp. doma, a jako ze všeho tak i z toho

podalo se mi pedobré nauení. Ze totiž lovk lim mén
nco dlati chu má, ím více má asu, a že duch jen ten-

kráte k uritým pracím, které si lovk wtknul schopen

a povzbuzen jes a skutenou chu má, když jinými prácemi

teba i tm podobnými v pružnosti a napnutosti se udržuje

(Am— ; chtl jsem napsat Amen, ale sem to ješt nepatí).

Jako klí nebo jakýkoliv jiný kovov\' nástroj, pluh atd.,

jen tenkráte se leskne, když stále služby iní, tak i duch

lidský jen tu je schopen a naložen k lesknutí se, když stále

je inným, tak aby z proudu innosti oné mohl hned pejiti

do proudu innosti té, k níž lovk chu má, ne aby lei)rva

k tomu, aby ekl, ze sna probuzen býti musel. To jest to

pevýborné nauení a toho se vždy chci držeti, protož i nerad

zameškávám školu, a iním to jen tu, když skuten nmsím.
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Prolož hiidi! SI' vždy tšili, ži' po skoiUHMiých prácccli

školních hiKÍii iiiili cliiil k j)rácc'm vi-dlcjšíiii. IjIjI se mi

lo vsli laky í-iniiý diišt-viii živol, discorc cl lioc cl lioc cl illud

uí-ili se poluiii 11 laliiiO a nál)ož[c'Hslvi| a |)hilos|opliii] a

jiak — j)ak je lovk ilý, pak má chu a je-li naložen

l)ásnicky, sepíše její l)lody — je-li jinak nu dlá co jiného.

Prolo se už lším, až budu zase ve škole, pijdu domúv,

budu niili mnoho práce, sednu, posvaím, zapálím si dýmku
labáku, budu si ísli njaké noviny, pak se uili -- j)rcd

rozželím svlla se chvíli odpoine, pak se zase veer uí a

když jsem hotov s veerní porcí, tu cho})ím nco jiného —
To je mj vezdejší život, život c. k. g^nln. studujícího.

S Karlem [Paulem] bych asto tak rád mluvil, jen že —
ho tu není. Psal bych nkdy mu nkolikráte za den, ale

to také nejde. Však as to zmní, jako vše. Ve škole dosud

jsem byl jen z latfiny] a z rel[iny]. Z latiny podržím

dost[alen], z etiny dobe, neb jsem teí udlal dobrou

komposici.

Dne 1. dubna [1870]. Zase je msíc pry, o njž blíže jsem

prázdninám, na které se tak velice tším, neb v nich jak

jsem snad již podotknul, hodláme s Karlem [Paulem] a

s bratrem [Emanem] vykonati cestu po Šumav a Solní

komoe. Ve škole jsem byl v II. pli. teprva jednou z latiny:

z nieho více mimo to. Nyní, po dlouhém ase, zase mi

musa trochu peje, jakž 2 pvodní, jeden pepracovaný

peklad tomu svdí. S Karlem živ}' hovor — ovšem pí-

semn — ale v prázdninách si povíme více. S V[oldickým]

je pokoj snad na vždy. K[arel] je nyní v Litomyšli. Mám
te od února pohromad 10 zl., jež pojechají do spoitelny,

kdež už k 30 zl. budu míli. Však musím jíti už spát, je

'\I.A2 hodiny. Chtl jsem toliko dnes na zaátku msíce nco
napsati. Tonnerovi jsem lánek Ltm\'. z. [— Litomyšlský

zámek] už i s photogr[afií] dal, jež obé ve ,,Sl." vyjde.*)

O politické poloze naší píšt.

Dne 14. dubna [1870]. Práv pedevírem nám zaaly prázdniny

velkononí; dnes je velký pátek. Vedu vru nyní živol velmi

*) Prof. I'.m. Tonuer, redaktor „Svtozora", lánek ve ,,Svtozoru" nevydal.
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ilý, jen se tším na krásné dni kvtného máje, kde budu
moci místo v svtnici venku v chrámu velebné pírody
myšlénkám a tužbám svým se oddávati. Peetl jsem nyní

Kodymovu zdravovdu, jež nákladem Matice lidu vyšla;

je hezky, ale pece populárn psaná. tu — vidím neb

slyším-li nco o pírod, jak psobí a žije, tu vru cítím

v sob velkou náklonnost v pozdjším život svém oddati

se studium jí, cítím se povolána psobiti pírodou v pírod,
zkrátka uznávám, že nejlépe pro mne se hodí medicína.

Však asu je k tomu ješt dosti — te potebuju jen dlati

to, co pro školu je a leda ze soukromé píle nco probrati.

S Karlem [Paulem] jsme pátelé trvalí, vrní a milující.

Svím a svil jsem se mu se vším, co mi na srdci leží.

Od toho co mn nejvíce znepokojovalo a hntlo t[otiž] od

tch hlas zvíecího ve mn pudu jsem nyní zcela a pi své

pevné vli a mocí nad sebou na vždy. Prozatím se tším
na prázdniny. První dni dubna byly vhod mé Muse. Te
jsem si dal 10 zl. do spoitelny, tak že nyní ve svátcích

trpím velké nouze, ani doutník už si koupit nemoha. Ale jen

se uiti postrádati— tím nejen se tším, ale i z toho se tším
— je vidt, jak je lovk dmyslným; to, co mu je nepí-

jemné — udlá si píjemným a užiteným.

Dne 25. dubna [1870]. Vedu život stále nezmnn}\ S Karlem
[Paulem] asto si dopisujeme, — jen nyní nkolik dní byla

pestávka. I V[oldický] se také, jako k. p. nyní ozývá,

ale mluví ku mn — a já pro nemám sluchu. Do školy

práce dost. Peetl jsem v posledním týdnu Gothova dra-

mata; ped lim Schillea. Budu dále s littej-alurou nmeckou
se seznamovati; naší nezanedbávám. asem odkrývám sem
lam dosti znané mezery v mém vdní [co literatur se týe],

kteréž všemožn ihned vyplnili hledím. Z mathem[aliky]—
a |)!iys[iky] je mnoho práce, již zde rád se oddávám. I Musa
jiii dosti peje, mé nynjší básn jsou ])roti loským mnohem
lepší co do myšlenek i do tvaru.

Dne 20. kvHna \JH70]. Život mi plyne (h)sli píjemn. Máme nyní

krásné asy pozdjšího jara: veerní máj, lo lásky as
i mn nkdy j)ozvcdá. Hydlímc ve velmi krásn jioloženém

byl II II j)rosted zahrad. S Kailein |Paiileiu| si piln dopi-
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siiju, r;i(loji hycli lolio ;ik' nccIi;)! ;i nstn s ním hovoil, tcíF

lo nejde, í\\c 7a\ \)u\ líclího insícc. Mnoho nivslíni nvní

o rozlinych vcech, sáni :ini nevím o cem, ;ih' lo hh)nhi'iní

se mi líbí. Slávám se nepíznivým s|)oh'cnosli, jsem Inkka
misanthrop, nejrndji se svému myšlení oddávám. Pi lom
ale j)iln sluduji, zvlášt mathemaliku a physiku velmi se

mi líbící. S Karlem hodlám o prázdninách hodné se pouiti.

Psal bych mnoho, kdyby nebylo už \.Al a já nechtél zítra

o 4. hod. vstávali a se uiti. Co nejdíve napíši více. (Chodím
se do VHavy na cís[askou] louku koupati.)

Dne 4. vevvna [1870]. Mine den po dni, as pohlcuje as. Zase

je msíc pochován, pes jehož hrob vidím za dvma žijícími

ješt msíce i)rázdniny — to milé jméno studujícímu,

kterýž užíti jich hodlá k svému odpoinutí a zotavení du-

chovnímu. Však odpoinek a odpoinek je nco jiného.

Jednou je odpoívati tolik, co nieho nedlati, jednou tolik,

co dlati nco, co lovku je vhod, udlavšímu to, co je mu
mén vhod. ,,Maxime sum oliosus, quam quum sum otiosus"

ekl Cicero jazykovládný a já to íkám s ním. Tším se

vru na prázdniny; tu se na cestách od Karla [Paula] n-
emu nauím, nejen math[ematice] ale i tomu, co ku vše-

obecnému patí vzdlání. Básní se mi nyní zdailo dost,

jsou-li zdailé vskutku, nevím. I dva poeticko-prosaické

lánky jsem napsal. Dne 30. máje jsme podnikli s [bratrem]

Emanem cestu do Karlštejna, pi kteréž mi napadlo nauiti

se vlasti dobe metrem antickým a pak cestopis [cesty

prázdinné] jim napsati. Rozvážím si to ješt. Cesta zmínná
byla pkná, šli jsme krásnou v celku krajinou, zvlášt zpt
údolím skálovrubné Berounky. Ale mnoho jsme vzali na

ramena svá —• 7 mil na den, to není nemnoho. K veeru
od V2 6 do ^2 11. jsme šli z evnic až do Prahy jedním
tahem, na Smíchov už jsem sotva údy vládl; kdyby mi
ncb>^valo bylo o rodie, byl bych kdekoliv na silnici s sebou

vrhl a spal jako na lžku ržovém. Zkoušky j)o málu zaí-
nají. Práce hojn. Na zdar!

Dne 14. ervna 1870. Pracuji neustále a piln. Však pi tom
i velice bažím po jakémsi zotavení po práci, jehož bohužel

nelze mi dosíci. Miloval bych — však koho. kde, jak zaíti.
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Kde naleznu dívku dle mého vkusu, krásnou, jemnocitnou,

vzdlanoua neporušenou? Chtl bych lásku istou; neistou

bych mohl míti, ale na to napliti. Snad mi náhoda nahodí

dvu takovou, — Posledními dny tohoto msíce zanou
zkoušky, tedy práce dosti. S milým Karlem [Paulem] stále

si dopisuji; kdyby byl zde, nahrazoval by mi milenku, ne-

musel bych zdáti lásky marn, ml bych pátelství, vždy
jsme jak Schiller v D. Karlu praví: Briider durch ein edler

Bund als die Nátur es schmiedet. Vbec zde cítím protivu

ideálu a skutk. [Dr. Fr. ] Pauly mne dopaluje. Kéž už mám
gymnasium odbyté, poutá veškerý volnjší vzlet jinocha,

ale musí zde býti, musím se vzdlati. Všemožn budu hle-

dti nauili se anglfiin], franc[ouzštin] a co možná

i rusky, by i až na universit.

Ve stedil dne 29. ervna v den sv. sv. Petra a Pavla [1S70]. Po-

patím-li na sebe, jsem si vru nejvtší hádankou. Tolik

nesrovnalostí mezi mým myšlením, mezi ideálným vzletem

a chladnou skuteností nacházím u sebe, že bych vru si

zoufal. Patím na žití své. První asy mých studií ubhly
mi jako sen, nenucené oddával jsem se zábavám dtin-

ským, byl jsem prost všeho vyššího myšlení, studia mi

byla vcí vedlejší. Mohu si ty poklesky odpustiti? Mohu,

nebo co žádáš od hocha 9— 121etého; nikdo mne nebudil

ze sna, v nmž jsem byl pohížen, nikdo nezbavil mne pout

temnoty. Pišel as, kdež jsem se rád oddával uení, bylo

to v kvint — a odmnou bylo — dobré vysvdení —
kus papíru. Osud si tu vložil ruku do mého žití, a zanesl

mne do Litomyšle. Poznal jsem tam pátelství, však ne

v pravé jeho podob, však poznal jsem též lásku, miloval

jsem [leprve tomu rok] a to mne vzbudilo ze sna ducho-

smrlnélu). Poal jsem toužiti po ideálu své lásky. Samo-
voln mne hiska pimla k básnní, básnil jsem básní lásky

a ])ak i jinými. — Tak lo trvalo po celý mj pobyl v Lit-

[omyšli]. Láska k naší drahé vlasli budila se ve mn; pítele

jsem zavrhl, nabyl jsem nového lepšího. Vrátil jsem se zase

do Prahy, kdež usilovn pracuji, vlastn iním pípravy,
abych mohl pro vlas budoucn pso])ili. Karel [PaiiIJ je

mi milým (liuliom, doj)isujeme si aslo, a lšíme se na
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|)r;'i/<liiiiiy, kdež hiidciiic moci spolu žili, ,i lo \- kiYisiiví-h

knijícli krásné |)íi()(ly. Cílím se voru hiisníkcm, :ivs;ik iio
niolu! jH-li, jiik a kdy bych chlk jsem vá/án píliš okol-
nost mi. Až vysludujn, až l)iidu n cíle svého baženi faž lotiž

biííhi (Irem medicíny], |)ak budu Icprvé moci své dle chuti
se i)ohyl)()vali a usilovali; ])rozalíni jnusím se spokojili, že
mohu nékdy zapti si, Ieba nelib — Hok se sklání ku
konci, zkoušky jsou dobe odbyty, jen jesle z loí^ikv, tu

udlám v pátek.

V páivk (lne 15. ervence [1870]. Den po dni pomalu plyne, a

pedee už jsme v polovici posledního msíce; za 14 dní zde
mám Karla [Paula], to budeme spolu užívati a cítiti. V[ol-
dický] se dosud ozývá, poslal mi i podobiznu; ptal jsem
se Karla o radu, ale ješt zde nemám odpov, vfoldický]
je mi nyní, jakoby ho vbec zde nebylo. Já vru nevím,
zda jsem ho vbec miloval, tuším však, že ne, nebo pravá
náklonnost nejeví se tak boun, tak chvatn jako to bylo
u nás — neustálé hubikování, objímání — to by se mi
nyní s ním hnusilo; pravá láska pátelská je jako tichá
voda, ryjíc behy; s povrchu je klidná, avšak uvnit jde
hluboko, zaujímajíc veškero srdce lidské. Kdybych s Kar-
lem se tak lízal jako s V[oldickým], také bych s tím [lí-

záním] brzo pestal. Není to nic mužského — spolu p-
jdeme pevn v svt, pevn budeme státi v sebe openi,
žádná boue asu nás nezlomí. Jak jsem se s V[oldnckým]
seznámil, byl jsem dít; jak ono pivykne k tomu, jenž se

k nmu laskav má a rozliných vcí mu poskytuje: tak
jsem i já uvykl na V[oldického] a myslel jsem, že to pá-
telství! O blude! kterýž jsi mn asi ^U léta jímal. Pítel —
a ponížený sluha to není sob rovné. V[oldický] ml pede
mnou asi 3 pátely Volmanna, nkoho z Poliky, jehož
jméno mi práv nenapadá, a Komerse; všechny opustil

a zapomnl, když s nimi v osobním nebyl styku; i mn
zapomnl, a stavl se jakoby žalem mel a zase mu padl
dobrý ]Malý „v osidla". Toho zase Xossb[ergerJ odloudil.
tlsta má V[oldický] vždy plna frásí atd. — ale je tlinou
vtrem se klátící; já jsem se mu líbil, zahrával a poutal
mne, když ho to omrzelo, nechal mne odejíti, a pak dlal

10
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uraženého, povrženého a znieného. To jsme my s Karlem

[Paulem] jiní kosi — . U nás ve škole je materialism v nej-

vtším kvtu. Toliko nkolik je jich pólo a úplných idea-

list. K posledním patí jistý Kleiner, z Rychnova, druhdy

kollega Malého. Je už starý lovk [23 let], já si s ním

nkdy rád promluvím, o té chásce ve škole: ó tempora,

ó mores! — Za 14 dní, ne-li dív, napíši zase nco.

Na Vimberce dne 2. srpna 1S70. Dne 1. srp. [na] vyjeli jsme

s Karlem [Paulem] a [bratrem] Emanem z Prahy podni-

kajíce cestu dávno skutou. Cesta do Plzn je dosti pkná,

místy i romantická, zvlášt skalné behy Berounky. Na
cest vidt Zbirov, Zelenou Horu atd. Plze je msto staro-

žitné djinami svými znamenité: krásn\^ tam nalézá se

gothický chrám, domy se starobylým vzezením [radnice],

eské i nmecké divadlo, gymn. reálka atd; známý pak je

svým výrobkem plzeský [tam bavorským zvaný pivovar].

Kolem msta nalézají se velmi pkné, skoro velkomstsk}^

zízené procházky. — Cesta z Plzn do Strakonic nebyla

více tak pkná jako první; samá rovina, k tomu bylo velké

vedro, lovka neteným a lenivým inící: mimo to bylo

mi poslouchali chlubení nkolika svtáckých hejsk, kteí

ve Ihaní závodili. V Strakonicích jsme dráhu železnou opu-

stili. Jsou msto na pohled velmi pkné, isté a j^okroilé;

nejznamenitjší tam je starý hrad Kolovratv a továrna

na fezy; dudáci vymeli. Ze Str[akonic] jsme kolem 5. ho-

diny vyšli do Volyn; šli jsme veerem i nocí do údolí Vo-

linky; bludiky jsem tam poprvé uzel. U Vohnii hyW jsme

od starých známých rodi [Moravcovic] v}i)orn pijali

a ubytováni. Ráno jsme se na stár}' kostel sv. Bartolomje
a na piastaré pozstatky templáského hradu podívali.

Cesia do Vimberka je velmi kiásná; ta malá bystina Vo-

linka a temné hvozdy Šumavské, to jasné nebe a ty jiestré

nivy lahodí oku a chichu lidskému: k i)()kMlni byli jsme

V Vimbku u známé malinv. —
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Z dopisu Jos. Kaizla:
ÍHli). 20. sr|)u;i. \' sv. loiiiáíi.

./ose/ I\(ii:l slif/ri dni luhnuudu Kaizloi.

Dr/c se slibu sxólio, /.c Ti psili hiidii, (lá\;'iiii Ji o sohé

z|)iá\ II s iiiísla .)().')(), ii;i(l hliidiiioii iiioiskoii se ii;ih''/.;ijicilu).

Prul)t'li naší dívjší esly jsi už zvOdél, iiciiiiisiin o nciii

ledy slov šíili, chci loliko psali o poslcdnícli dnech ;i ce-

slách. V úleiý vyjeli jsme se slrýcein J^íodlerem z Kruinlova

a doshili jsme se jíes (Minslianberí> do \'ol;ir, iiislyse tvo-

ícího republiku u|)rosled království eského; nechtjí zde

žádných c. k. úadu, ba ani c. k. etnictvu nedali, by se

v jejich niesl usadili. Mají mimo v soudných vcech úplnou

samosprávu. Z Volar, kdež jsme dobe nocovali, jeli jsme

pes Salnavu do Hirschbergen, kdež do podzemního švar-

cenberského kanálu a k pekrásnému divoko romantickému
jezeru na Plekenštein jsme se podívali. vS I lirschbergen

se sjelo do Oberplanu, kdež výtený nocleh jsme dostali,

to se rozumí, že vše na strýcovy útraty. Z Oberplanu

jsme |)akpes Švarcbach a Dolní Vltavu jeli sem k sv. To-

máši, kde kníže kiásný zámek lovecký si zídil. Snad
víš, že manželka zdejšího revírníka p. Rodlera, u nhož
jsme, je ses tenicí mé matky, jsouce dcerou paní Hernerové

ve Velsu, která je sestra ddovy i)rvé manželky.

Vera byli jsme ve rindíurce, u lety Xany, švakrové

našeho dda, která mn i Emanovi dukát na cesiu dala.

h'rind)urk je pkný mstys, v krásném položení nad \'Ilav()u.

Zítra hodláme jíti pes ertovu ze do V. Brodu a Leon-

felden v hor. Rakousku; pozítí pak do Lince, kdež den

nebo dva dni pobudeme. Z Lince Ti udáme, jakož i otci.

kam zase nám budete moci psáti. Mám nyní vílaje dukát,

jenž ale nerozmním, 11 zl. 50 kr. r. .
Pod sv. Tomášem je ssulina Wiliní^shausen. Jak se Ti

líbí nynjší j)olilický slav? I zde má mládenec ,. politiku".

1870. 22. srpna. V Linci.

Jos. Kdizl strí/ci dru lulnuindu Knizlovi.

Nalézáme se nyní v Linci, kdež v Urfahru jsme se

ubytovali. Prohlídli jsme si práv mslo a byli jsme na hoe
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u Jágermayra, kdež krásný pohled na Linec a okolí. Hotu-

jeme se do divadla. I v museu dosti znamenitém jsme byli.

Prosím, abysi mi psal do nedle do Solnohradu na adressu:

„J. K. st."

1S70. 27. srpna. V Gmundenu.

Joscj Kaizl strýci dru Edmundovi Kaizlovi.

Je to vru k zoufání pi tom nepíznivém poasí, jehož

se nám k našemu cestování dostalo. Vera vyjeli jsme pi
dešti z Velsu po dráze ke stanici u Travenského vodopádu;

krásy tohoto prohlídnuvše vydali jsme se pšky po zablá-

cené silnici pi pršce nekonené do Gmundenu, kamž jsme

se ke tvrté hodin odpolední dostali. Teta Am[alie] nás

velmi pívtiv pijala a astovala . . . Gmunden je msto
dosti pkné [však jsi zde bez toho byl.]. Zvlášt jezero se

mezi horskými obry velmi krásn vyjímá. Nyní však stále

mraky zastírají nebetýné vrcholy hor a hladinu jezerní;

neustále prší, tak že na další pší cestu mysleti nám nelze.

Dosud nevíme, co poneme; pak-li se povtí do pozítí

nezmní, obrátíme se zpt do Cech a necháme Solnohrady

pro letošní rok na pokoji. — Píznivý nám výsledek voleb*)

mne velmi potšil; máme nyní na snme vtšinu. Vždy
feudální šlechta vzdor odlouení se od deklarace drží s námi?

Vi? . . . Pište nicmén do Solnohradu!

1870. 30. srpna. Aussec ve Štýrsku.

Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Psal jsem Ti, tuším, naposledy z Gmundenu psaní,

na nmž znáti bylo vliv velmi nepíznivého naší cest po-

así. Avšak z nepíznivého stalo se píznivé, tak, že jsme

mohli vera z Gmundenu po parníku jeti do Ebcnsee. Tam
byl jakýsi bývalý adjunkt strýce Rodlera, jenž, vzav si

paní pošlmistrovou, nyní boháem je; k lomu jsme se s re-

kommendaiiíin lístkem obrátili. On ihned dal za|)álin()uli

*) Snm kn^ilovství eského, složením politice státoprávní nepíznivý, byl

rozpuštn dne 29. ervence r. 1870. Nové volby mly ten výsledek, že na ven-

kov i v mstech zvítzili t. zv. deklaranti a v obou skupinách velkostatká-

skýcli, jak se ekalo, historická šlechta.
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z\iásliií poslu ;i /;i\rsli ii;'is k prckisiiv in i iiiii;iiil ickviii

jezerm I .imuhol hskyiii.

\'rálivše se zaplalili jsiiu' ohed z hovziny pozusláva-

jíeí a odebrali jsme se silnici 1< Išlu, déš nás donu lil ped
Išleni v Langwies zslali, kdež jsme k veei sndli 'i housky

a vypili žejdlík mošlu (3V2 kr.) za 15 kr. jsme méli výbornou

postel, a ráno za 12 kr. takovoutcž kávu. ^li jsme pe-
krásným dnem do Išlu, kdež jsme, šedše 2V2 hodiny, v nej-

lepším hotelu pojedli ])ori hovzího masa s omákou a sa-

látem za 25 kr. Krásným parkem jsme šli dále do hodinu

cesty vzdáleného Lauílen, pak kolem Ilallštadtského jezera

silnici pres horu Petschen, kdež jsme pes 9000' vysoký

snhem pokrytý Dachštein a ledovce mrtvého pohoí vi-

dli. O pl osmé jsme pibyli sem, kdež už jsme nyní veer

nocleh a vino [piva nemli] zaplatili. Žejdlík vína 9 kr.

nocleh (hezká postel) 15 kr, to je ta drahá Solná komora!!

Drahými jsou jen lázeííská msta.

1870. 4. záí. v Solnohrade.

Josej Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Dnes dostali jsme se z Reichenhallu po dráze do Solno-

hrad. Pedevírem, jak z psaní k otci zjevno, byli jsme

u Vigaunu, ^/^ hodiny ped Halýnem. Druhého dne o pti

hodinách ráno šli jsme do Halýna, kdež jsme si prohledli

msto. Paul si koupil nové boty, ponvadž jeho byly už

v i)ánu. I Emanovy jsou skorém bez podešvi; moje nejsou

už sice do plesu, ale pedce bez dr. Tedy z Halýna jsme

šli pes hranici Bavor do Berchtesgaden pekrásn polo-

ženého a odtamtud ku tiché melancholické hladin králov-

ského jezera. Asi o V24. jsme se odebrali pry, chtíce doraziti

do Ramsavi, ale zdrželi jsme se asi Vt hodiny u divokého

vodopádu Yimbachu, následkem ehož nás zastihla krutá

boue; šli jsme tudíž do prvního selského stavení, kdež

jsme smetanou a ernnu chlebem se oberstvivše na von-

ném sen výborn se vyspali. Veee, nocleh a snídan

stálo dohromady 18 kr. jhnm. m. Vbec by lovk v Ba-

voích s rakouskými papíry pešpatn pochodil; za pap.

1 zl. dostane 57 Icr. bav. Dnes šli jsme do Reichenhallu.
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kamž jsme se po dvojím zmoknutí a dlouhého následkem

toho zdržování o 1 hod. dostali. Za 21 kr. jsme dobe obd-
vali a pak jeli sem. Zde máme v hostinci u zl. hvzdy za

15 kr. dosti dobrý nocleh . . . Zítra chtli jsme jíti do Sv.

Gilgen a St. Volfgang, pozítí Schafberg a pes Atterské

jezero do Vocklabruck; ale poasí dešlivé dnes trvající

nám pravilo jinak. My jedeme zítra do Lince a pozítí do

Krumlova, kamž nám prosím, pište .... Mám nyní ješt

pes 30 zl. r. . Asi 14. až 15. budeme v Praze.

Na ukázku posílám Gosavské [pední] jezero. [V zadu

jsou ledovci Dachštejna.]

Z denníku.

V Praze, dne 27. íjna 1870. Akoliv jsem ml v úmyslu, zde

v denníku v struném líení cestu svoji o prázdninách le-

tošní vypsali: shledal jsem, že ani valn Qhut ani asu
se mi k tomu nedostává. Upouštím od úmyslu toho, podn-
cován jsa též hlavn tím, že hodlám v delším spise vyj^sati

dotenou cestu; neteba tedy zde to uiniti. Pejdu ihned

k událostem tohoto ku sklonku se chýlícího msíce: .Jak

se asy mní, a v nich my a naše smýšlení. Po sedmilelém

bažení a pracování dostal jsem se letošním rokem do po-

slední, VIII. tídy stedních škol. Octnul jsem se lam. kde

býti pál jsem si co malý školáek, jenž takka nucen chápe

se nelahodících mu knh, odloživ s nevolí dtinné híky.
Co myslel jsem leluiá o oktavánu? Cíl mého bažení ])ylo

sláli se jím: zírali co pán na oslnliiích Iíd žáky — a te—
jsem lam a zím jen zase (kil, jsem zase v poloze, v níž

co primán jsem byl. Vru, lušim, je celý živol lidský roven

lovku, jenž nevdom jsa kráe po krajin vidí v dáli

modré pásmo hor, ra(hijo se, že doslav se na n na horu

ve slyk |)ij(le s oním blankylem nebeským, jenž dle zdání

slýká se s lmi horami. Pijde lam — a šidí -nevidí
blankyl vedle sebe vidí ho v dáli u jinýcii hor jde

zase k nim- a on mu j)rchá zas. Palrno. že chodec len

svého cíle nedosáhne — povede se i mn lak? To vru
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()l;'i/.k:i k osiidii I .Isciii sice iiiliid, \\\v ji/ došli /.Uiisciiosli

jst'111 i);d)yl. iii;'iiii. ci \l;isliic nciiiiim jcšli'' vvlnhciiv úsudek

o vocli, ;di' jsciii si Ncdoin sxrlio cík', ;i lo je tiiiioho.

lílnžciiým, kdo \ i, co clic, kdo nožijo, ;il)V žil. Xiišcl

jsciii priích'. .ImIs? .\cvd;i co je |)ráU']slvi, pišel jsem híi

venkov. iKi siiidic. ŽínoI hiiii s oslalníini sludujíeími iiino-

hein pospolilj.ší než \ lozsáhléni hlavním nislé. Seznámil

jsem se se spolužákem táhlo mn c')si nevysvélh nho
k nmu. \ždy více a více mil()\"al jsem ho upímn, stali

jsme se pátely. Xa lom dosti, místnjší o tom zprávy viz

v zá])iskách z loského roku. Jak mne Julius |\'f)ldick\|

k sob |)rvé vábil — tak pozdji mne odrážel. Jím má
láska chladla — uchladla — byl jsem zase sám, a nechtl

jsem více pátelství. \\\ najdu lovka, jehož jsem já vábil

nevdomky k sob, jako mne díve Jul[iusJ. \'idl a |)o-

zoroval jsem to — ale zstal jsem chladným. Nabídl mi

Karel [Paul] ])átelství jbyl jsem mu ped tím pouze z for-

mality nabídl pípitek na bratrství] — a já jsem píliš

dobrého srdce, než abych ho byl odmrštil. Slíbil jsem mu
pátelství, považuje se za muedníka, z šetrnosti k citm
Karlovým trpícího. Ale stav vci se zmnil — Karel [Paul]

pišel pry a já též. Psaní jsem mu psal z poátku chladná —
když však on víc a více své city mi jevil — i já city nelí-

ené jsem mu poal líiti — byl to klam — ale k mému a

jeho dobru. Jsem divný lovk; smyslím si nco, vžiju se

v myšlenkách vlastn ve phantasii v to, a poznenáhla to

smyšlené, co skutené poínám uznávati — a než se nadám,

lo uznávám. Poznenáhla vžil jsem se v prvé líené pátel-

ství ke Karlovi — a než jsem myslel, byl jsem mu pítelem,

jsem a budu. — Dnes na lom dosti; píšt budu psáti míst-

njší o tomto msíci; to pehled mého života co pntele.

V sondu (lne 19. listopadu 1870. Chystal jsem se již nkolikráte

k tomu najisati do této knihy života svého malý lánek,

ale nepišel jsem, jak se íkává k tomu. Dnes nemám, co

bych nutn pracovali ml, protož píši, abych život svij

duševní v posléze minulých dobách líil. — Po minulých

prázdninách poal jsem studovati létly |ioslední rok gym-

nasia.



84 juDR. JOSEF kaizl: z mého života.

Ubíhej ase, ubíhej, moje nejvroucnjší pání. !\Iáni

sice velik}^ úkol ped sebou, osvojiti si dkladn, co jsem

po 8 let byl zvdl, a mám-li nejvíce práce, mám nejmén

do ni chut. Radji blouzním, radji oddávám se vcem
sahajícím do jiného oboru, radji oddávám se myšlení

o svých ideálech. Starý to rys v iné povaze milovati krásnou

ple. [Jaké to otepané rení!] Jako kouzelný zjev vábí

mne k sob myšlenka o lásce; jak tu neb slyším o ni nco,

ihned to víí v mém nitru, ihned planu — planu plamenem

marným. Podm lásky je zde — já — však ne pedmt.
O tikráte šastný, jemuž páno obcovati a milovati dívku,

dívku oddanou mu a milující ! Šastný taký lovk a l)la-

žený — však je toho vždy hodu}^? Mj spolužák K. z K.

je milován vroucn od dvou dívek a on ^— mže-li milovati

prav? Dv nemže; neb jen jeden ideál o jednom ped-
mtu. K nejhanebnjším choutkám chce zneužíti ctnou

dívku, živící v sob cit nejvznešenjší, v každého vložený

a jen povzbuzení potebující. Pro já nejsem tak blaženým,

pro mn není toho páno, jenž bych miloval láskou an-

jelskou? Osud tomu dosud nepející nechtl; kéž by pozdji

mi nahradil. — Mám sice pítele a jakého; miluji ho, ale

nco jiného je láska k dívce. Dívejsem pokládal pátelství za

vznešenjší, nyní cením lásku více. Pro a jak, nechci nyní

psáti. Tak nyji stále — takka denn, když po vykonané

denní práci odebírám se spát, kochám se v duchu svém
láskou, tšiv se asto už z rána na tyto okamžiky. Ó dlíti

s dvou o samot, hovoiti s ní a celovati ji, a milovánu

býti— vše jak jsem už v loni si to pál a jak v básních:

,,Sen májov}^" a ,,Cit vení" jsem vylíil. Tužba po lásce

zaujímá v nynjším žití ducha mého jedno z nejped-

njších míst.

Však miluju nejen dvu, miluj u vlast svou, vrn a

vroucn. Má ubohá vlast, jak neblahý nyní její stav, jak

upí pod jamem litého utiskovatele. Myšlenky tyto vždy
mne dojímají a vždy výší lásku moji. Znaje moc lásky této

cením ji i u jiných, cením ji u ubohých Frankv. Jak kiásná

ducluMu nejvroucnjší lásky k vlasti provanula je báse
Bérangera: „S Bohem", již jsem ondyno peložil. Pomoci
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vlasti, oslavili, oslavením jojiiii i soh slávy získali je cik-ni

žití mého; kdybych jednou v dohikh |)nšlífh (lii áflky

tyto mohl si íci: ,, Dosáhl jsi, po cení jsi blažil, byl bych
blažen." Protož vzdlati musím nejprve sebe, co nejdoko-

naleji; kéž bych mohl i)ohUiti veškeré vedení lidské a 7.\r-

lebili jím pak svou milou eskou, velebnou \'last;. Kéž
by nad hanobícími nepálely jednou stála Cecliic, Iriuiiilu-

jic nad nimi dély synv svých

!

Dne 18. prosince 1870. Msíc zase uplynul, co jsem nepsal do

knihy života svého. Mnoho se mezi tím stalo. Jako každé

stavení smle vytýené na slabých základech, by se i po

njaký as udržovalo, konen sklesne a pohbí v sob
obyvatele netušící, tak i pátelství, jež Karel [Paul] na

slabých základech umle vyvedl poslední eká okamžik svj.

Psal mi nedávno [Julius] Voldický, nmj pítel druhdy, jenž

povržen mnou neml nadje, zase srdce moje zaujímati;

a vzbudil ve mn mocné upomínky, kteréž jako vítzná
hudba budící dímajícího povytásh' mne ze zapomenutí

na nho, v nž jsem já se byl Karlem umle pivedl. Karel

nme oderval od Vol[dického], nebo, a jsem se s ním
v tu do])u, kdy s Kar[lem] jsem se seznámil práv — ne-

šastnou náhodou— zlobil, pece bychom se byli zajisté

smíili, kdyby Karel, jako temn}^ stín nebyl mezi nás se—
vedral. Bhví, co se to se mnou dalo; já mámil sebe i Karla.

Líil jsem si city k nmu, jakýchž jsem k nmu jak živ

neml. Chtl jsem mermomocí sestáli jeho pítelem-— ale

kdož mže veleti srdci? A V[oldický] mne dosud miluje —
mj Julius! Ó kéž by zde byl v mém obtí. Kolikrát jsem

si myslel: ,,]\Iám njakou slast z toho, když mne Karel

líbá" — a odpovdl jsem si: ,,Xe — je mi to naopak ne-

milé, ba odporné." Pro ale jsem se neodvážil zpytovati,

ponvadž jsem chtl se státi jeho pítelem. Ó Julia, Julia

celovati to je mi milé, kéž bych to mohl íci mu, že j.sem

jeho. — Ubohý K[arel Paul] — on mne miluje vroucn,

ale já ne. A viní osud z toho a ne mne, že ho svedl s tím,

jehož miluje, a od nhož není milován; vru lituji ho.

Avšak jako dce louící se v den svatby slzíc s matkou
pelivou a následujíc milenému jinochu — tak i já pouštím

11
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mimo sebe prosaitjší cit soustrasti následuje hlasu srdce

svého, ktery^ž jsem utlumiti marn a bláhov chtl. —
Karel mysli, že jsem mu nejlepším pítelem — jak trpká

bude skutenost; musím ho pomalu o tom spraviti, a pí-

mti k tomu, aby sám ekl: Jdi, kamž srdce t volá. Nuže

Julie, jsme zase svoji, svoji po první zkoušce — na vždy !
—

Mám nyní zlé asy. K maturit se pipravovati, bžné
práce pro školu odbývati atd. Jak rád b^^ch kolikráte blížící

se muse otevel ducha i srdce své, ale to musí mleti, a

nu— má vrážeti do sebe njaké slamné nauky. Avšak

pece nkdy se oddám citm, a básním, jakož mi srdce

káže. V tomto msíci jsem srobil nedokonený ješt cyklus

básní ,,Vlast". (Z latiny jsem byl v konferenci, ale [profes-

sora] Hiibnera mám v kapse.) etl jsem ,,Rži stolistou"

a jiné, a koupil jsem si nkolik dobr5'ch a laciných knh.
Kéž bych už ml matur[itu] za sebou

!

V sobotu dne 31. prosince 1870. Zase rok za zád}'. Je to vru
skoro smšné tak den za dnem abych ekl umoovati.

Denn jda odpoledne ze školy si vzdechnu: Zase den od-

bj^tý— a budu vzdechati až k maturit; — kdo ví, nebudu-li

nkd}^ vzdechati, aby dnové tito minulí se opt vrátili!

Nuže už jsem se rozhodl stran mého pátelství. Jsem
Juliv— Vždy je to mj jirvní, mj jediný pítel, kéž

bych se s ním byl nikdy nerozdvojil ! Když ítám v prvních

listech této knihy, tu jímá mne takýsi bolný cit, jakési

tušení budoucí touhy po mládí — Ó vra se mi, vra ten

krásn}'- den! Jak plamennA^m písmem tam stojí psáno

o mém Juliu. Ó miloval jsem ho nade vše — a pak chtl
jsem si napískati, že jsem ho snad nikdy nemiloval. Lze

vidti, jak psobí mocn vle lidská. Chtl jsem byli Kar-

lovým pítelem a jieznl jsem hlas srdce, ale nepemohl.
Dlouho jsem ho držel v okovech, ale n^mí jsem ho musel

op z otroctví vle vymaniti. Karel [Paul] o tom pevratu ve

mne ješt nic neví, bude to perný kus práce jej o tom spra-

vili. — Jen když vím, že Julius mj mne zase- vlastn
jcšl miluje: vru provinil jsem se na nm, však ne lil)o-

Nolnc: j;'i loiiko neml Ink daleko jíti, což by se laké ne-

bylo slalo, kdybych byl ziislal v Lilomyšli. — 1 loj, jak
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lo víí V hl;i\(' iiic. lil \i(lini se s .Iiiliciii z:i In\ (((.iioMiriio

iiKijc v pcslivin liiiiu, a (•clujciiu' se a š[>liuiif si lásku, lásku
pátelskou. Tu zím ho, juk pro nuilicluTnost mne od st-be

na veejných místech odstrkuje, a nechce se mnou se smí-
ili, lil zím temnou poslíivu i)0(lezívání mezi nás se vlí-

lající tu Kniia lákíijícího mne k sob- tu sebe polo-
snícího slibovali mu pátelství ald. A Julius zatím j)i.šel

také k i)oznání, že nei)ráv s i)ítelem iiiihijícim lak na-
kládati, i já lo jíoznal — my blížíme se k sobe a nerozloueni
kteroukoliv nepatrností obnovujeme vnv svazek pá-
lelstký.

Dm 5. ledna 1871. Uplynul rok a nastal rok. \a rozhraní jich

stane oko pamti lidské a zírá na minulý. Stanu tudíž i já
a ])ohlédnu na. Y celku nebyl mi tak blažený jako ped-
chozí. Píinu toho hledati v mém pseudopátelství s Kar-
lem [Paulem], jež práv ^4 roku trvalo. Xikdy, pravím,
nikdy nezažil jsem v nm slastí pátelství, a teprve v le-

tošním doufám, že se to po dvouleté pestávce opt stane.

Jak chatrn jsem klamal sama sebe, cht si nanduviti,

že pítele Karla miluji. Já jej nemiloval nikdy, však
nikdy jsem ho nenávidl — byl mi zcela lhostejným, ba
asto obtížným. Jedin i)roto, že slovu svénui dostáti

jsem chtl danému, tváil jsem se nm pítelem, cht pítele,

jehož jsem miloval, pohbíti zapomenutím. Ale konen
jsem se vzchopil a odhodlal k inu rozhodnému pro blaho
duše mé. Svrhl jsem se sebe pouta, jimž k [mému] [na to

škrtat?] Karlu jsem se byl pikoval, a vrhl jsem se v otev-

enou náru dosud milujícího, mnou odmítnutého Julia

[Voldického]. Ó kéž by už prázdniny byly, alnch po dlouze

opt slasti pátelství mohl zakusiti. Karlovi jsem eld,

co se mnou se stalo, vlastn už od ])oátku bylo, a on šle-

chetn ustoupil hlasu srdce mého. Milá mu budiž proto

pam. Chci s ním vždy dobrým býti — milovati jej ne-

mohu a nemohl nikdy, ale jsem rád, že mám dvé sdrcí mne
milujících. — Ve škole je mnoho práce: nyní unikl jsem ne-

bezpeí latinou mi hrozícínui, tím, že jsem udlal dobrou
komposici. Nkdy pracuji nco k maturit, dosud však

ne mnoho.-— S Juliem hojn si dopisuji — Jsem ])ece
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sám, a vedu tak zmítaný život duševní. Dnes vidl jsem

vnadnou jakousi dívinu a ihned vzplála ve mn touha

po srdcetšné lásce. Snad jednou ji pedce dosáhnu. Pak
bych ml pítele i milenku a duše má a touha má by byla

uspokojena.

N. b. Jul.fius] mi praví, že chce i s Malým býti ponkud
pítelem, to ale budu hledti všemožn zameziti, neb po-

zdji o tom promluvím, že dva nelze míti pátely.

Dne 27. ledna [1871]. Zase msíc tém pry — a zase cíli svému
jsem blíže. Vše se mi dobe nyní daí — a pece jsem málo

kdy veseK^m. Bude to perný kus práce ta maturita, ale

udlám-li ji bez váznutí, pak svte — ! Julius [Voldick}^]

pijde zítra sem; za pldruhého léta uvítá pítel pítele —
posta\y si budou asi ponkud cizí — ale srdce sbratená.

Byli jsme pošetilci, že jsme se vbec rozdvojili. Jsme
vinni reáln oba — formáln J[ulius]. Však doby ty minuly
— nemluvme o nich více a nekalme jasnou pítomnost.

Ješt jeden triumf slavím — Julius totiž se rozešel s MaK^m
— dosti nebezpený to sok — a je nyní mj — zcela mj.
Kéž bych jej už mohl v náru svoji sevíti a se s ním po-

celovati! Zítra se mi toho dostane. S [Karlem] Paulem
si ješt mdle dopisuji — on mne vždy miloval — nechci

mu tedy pímo íci, aby šel s Pánem Bohem. asem svým
se to stane. —

Hned bych ze svého denníku V3'^trhal ony listy,

v nichž píši, kterak jsem lásku k J[uliovi] všemožn po-

tlaoval, ale nechám je tam, na památku toho, kterak

marn proti srdci bojovati. Dne 25. zemel mj výtený
dd Emanuel Bayer f 80 let a 1 msíc stár.

Dne 3. bezna 1871. Julius [Voldický] zde byl;

a chladn jsme se rozešli; jádro rozchodu bylo ve

mn. Pišel asi za 3 nedle zas, jednou jsme spolu mluvili

a byla veta po našem veškerém pátelství. Jsem tomu rád,

nejsem nyní k nikomu vázán. Karla [Paula] se pidržím,

on mne v skutku miluje a je stáleni; láskou mu nemohu
spláceti, však oddaností a upímností. [Nb. Mám dobré

vysvdeni jsem 8.] Ted je konen ta boue s mými pá-
tel v ulišeníi.
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Sepsal jsem z;i 3 dni (•estoj)is kiíijii soliiýcli, a

nyní oddám se iieeiií. .Já |)i() i)álclslví stvoen nejsem,

nemohu za lo; myslel jsem, /.e jím jsem a teprve zku-

šenost mne pesvdila. — Mnoho se nyní uím a studuju,

Shakespeara jsem též pcell.

Dne 16. bezna 1871. as plyne jako voda; už jsem eili hodné

blízko; jen kdybych ji už mohl dlati, tu maturitu, a ml
už dení nemilé za sebou. Tomu bych byl pcnáramné
rád. —

Trvám, naše pátelství s Vjoldickým] je zcela za-

niklé a nevzejde víc. Co je po druhé zde, jsem s ním než

jednou mluvil. Je mi nyní zcela, tak zcela lhostejným.

Karlovi [Paulovi] jsem naklonn, on mne miluje a osvdil

se vskutku mým pravým pítelem, a takých si lovk
važ. —

Konen mi jednou ve Svtozoru*) uveejnjí bá-

se, jest to pkná iperná básnika: Veer, noc, jitro.

Múza moje musí nyní mleti v tom ase prozajickém —
dríském. Ó, až za 4 msíce, pak a se hýbe dle vle. Se-

psal jsem ke konci pedešlého msíce cestu po solné ko-

moe; pozdji sepíši po Šumav. Dal jsem jim to též do

Svtozoru, avšak ješt mi nemohla býti dána odpov.
Kupuj u mnoho knh a více a více vnikám do našeho

jazyka hlaholného. K maturit se nyní djepisem a ma-

thematikou mstnám — . S Karlem [Paulem] opt asté

dopisování.

Dne S. dubna 1871. Drahná doba zas minula penesší mne

o znaný díl k cíli zdanému blíže. Nynjší život mj není

práv píjemný; jsem vždy odpoledne rád, že den opt

umoen. —
Múza ve mn asto, ó asto se ozývá, však vtším

dílem já musím volati, by utichla; vždy to iním se

srdcem tžkým, neb kdo ví, pijde-li zas, kdo ví, zdali

za rok za krásných nocí nového jara mne navštíví a budu

voditi noní péro. Toliko 5 básniek jsem napsal a 2 sloky

*) Báse tu nemohl jsem v „Svtozoru" milézti. Patrné byla k tisku

tehdy pijata, ale ani tehdy ani pak pozdji neuvetejnna.
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clo „Masti". — Svátek mj M^l tohoto roku štdrý. 10 zl.

jsem od Laada, 5 od babiky, 1 od strýce, 2 zl. a tobolku

od otce, los a Heine-ho ,,Reisebilder" od Karla [Paula]

dostal. V Karlovi vždy více a více pravého pítele poznávám,

který mne z celé duše miluje; i já se mu snažím býti pítelem.

V[oldický] je, jako by ani nebyl. — Nyní ve svátcích se

s [Gustavem] Syištm uíme a nauili jsme se djepisu a

z vtší ásti mathematice. Už mi oi padají, pjdu si)at.

Dne 2. kvtna 1871. Pomalu jako na vzdor zachází den za

dnem, a ucházel b}* ješt pomaleji, kdybych vlastní píli si

jej nekrátil. K maturit umím tedy už dj[epis], ma-

tem[atilvu] a etinu. Ovšem že hojného opakování nesmí

tomu se nedostávati. Slrachu ani za mák. Finance tohoto

[minul.] msíce chatrné. Zas jednou mohu psáti o lásce,

lépe bych dl, o jejím vznil^u. B[ert]u jsem si k tomu
vyhlídl, již už ped temi roky co dít tém jsem trochu

miloval. Jí pl jsem první báse milostnou. Bratra jejího

[Vincence] jsem pozorn už v loni pozdravoval; letos jsem

ji v jeho prvodu vidl a pozdravil; tu ona upozornna,

já za ní chodím, s bratrem asto nyní mluvím, a ješt

hojnji to initi hodlám, talv sice, abycli do domu k nim

se dostal; pak victoria.

Velilvou píli vnuji letos franin, v níž jsem to vskutku

už hezky daleko pivedl. Jen kdyby bylo po té prokhité

maturit, tu bych s ní ješt lépe zatoil. S Karlem [Pau-

lem] jako obyejn. S V[oldickým] jsem ani jednou po

našem rozchodu nemluvil; je mi to velmi milé, [Gustava]

Syišt jsem na lepší cesty obrátil a v tom pokrauji;

i s [Vincencem] Qu[isem] I o tak udhim, i)akh poteby
se naskytne. Rásnní i)oskrovnu — Muže málo asu
páno ped matur[itou], a poká laskav až i)o ní; pak

volný jí dám prchod.

Dne 20. kvtna 1871. Dnes hodlám nco více o svém vnitním
život napsati — což také psal bych o zevnitním, ten

je stále tentýž. Pedevším musím napsati, že jsem pso-
bením dra Jedliky*) získán byl studiu filoloí,ckému. Od

*) Filolog Dr. Bohchui, Jedlika profesor reál. gymnasia na Malé Slran.
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nkolika lei jest už mým |)ráním, ahych véd'' úpln co

svému živoluímu zamslnáuí oddati se mohl; lu rlilél

jsem slu(l()\:ili mediciuu, ale odpor' príhuziiveli riivcli

z lélo myšlenky, z loliolo zámyslu mne svedl: elilé j)rání

tclilo v^diovli asi j)ul léla nyní nosil jsem v sob plán,

že právm oddám se: ale i)ráva byla by mi vždy jen vcí
vedlejší bývala, hlavn byl bych se bádáním jakýmkoliv

vdeckým zanášel. Tak ovšem chll jsem, ale j)ouccn byv
seznal jsem, že lak by lo nešlo; co tedy, nevdl jsem, až

Jedlika mi cestu ukázal; budu míli sice po 3 léta hojn prá-

ce, však nebojím sejí; pak odbudu si zkoušky a slané se ze

mne hned pan j^rofessor, jako z Karla [Paula]. Oddám se bá-

dání, jakému, teprve se ukáže; budu míti hned 900 zl., pak
dva msíce prázdnin ron — nu budu moti mnoho pra-

covati, a teba i slávy si dobýti. — Tak tedy jsem se usta-

novil. Lásky k Bert jsem tém úpln nechal, nehodí .se

mi nyní; snad pozdji — snad!

S Karlem si hojn dojiisuji; to mám vru pítele pra-

vého, jakého sotvy lioden jsem; takovou láskou, jakou

on ke mn ciiová, spláceti jemu mi nelze. — tu nyní sem
tam nco, však jen po rúznu. Píštích let chci psáti svj
životopis, tak jako Kollár [je to pece hezká vc, když to

má lovk tak pohromad]; pak snad njaké drama, hlavn
však chci zdokonaliti se v eštin tením klassikv, pak
v angl[iin] a ve franin. Toto snad píštího roku: asem
ei slovanské. Te pustím se brzo do fysiky neb do nábo-

ženství, nebo za 3 nedle je písemní, a za 7 nedl ústní

pak je prozatím whráno. Budu psáti brzo zase. [Básn
žádné, až na nkterá kvítka z ,,Vlasti".]

T>nc 12. ervence 1871. Dávno, dávno už tomu, co jsem kniliu

tuto v ruce ml; mnoho asu, mnoho skutkúv uplynulo,

blíže a blíže pichází doba, která zbaví mne jíouI. Krátce

podám, co za minulé skoro dva msíce, v nichž jsem ne-

psal, udalo se. Ke konci kvtna nad míru piln, jako nikdy

jindy, jsem studoval; od 12.— 15. ervna mli jsme pí-

semní zkoušky, celkem netžké; po té pustil jsem se do

fysiky, tu i onde Múzou i vlasteneckou i erotickou se bav;
nyní pak as od 8. iilahoeím se s církevním djepisem, kterýž
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bohpomoci zítra dorazím do mravouky a vrouky pustiti

se v úm3^slu maje. V tchto dnech mešká u nás princ ná-

sledník [Rudolf] vítán jsa s velikou píchylností obyva-

telstva veškerých Cech. — S Karlem [Paulem] dopisujeme

si bez pítrže na vzdor studování mému ku zkoušce; v po-

sledním ase zmocnila se mne touha po píteli a po svém

ideálním pátelství, kteréž dosud v isté jeho form jen

asi tyi msíce s Juliem V[oldickým] jsem poznal;

ten Julius u mne hezky dopadl, je jako by jej do vody

hodil; ani to nejmenší vzpomínání na ve mn vzbuditi

nelze; až do Vídn pijedu — bude to asi za 10 dní —
s Karlem Krátk\'Ch, píjemných dob zažíti hodlám. —
Pustiv veškeré plány, abych cokoliv z filosofie studoval,

mimo sebe, pevn u sebe jsem uzavel, že práva co chle-

bové studium studovati budu, vedle nich studia oblíbená

nezameškávaje. — Tším se už nad míru na letošní cestu

do bratrských Tater, — nechci však naped píjemnosti

a vnad}^ slasti a krásy líiti fantasií svou — chci jíti

spát. -— Vlas 33. básn ítá.

Cesta o prázdninách r. 1870.

Josef Kaizl podnikl o velkých prázdninách r. 1870 se svým

mladším bratrem Emanem a starším spolužákem litom3'šlským

Karlem Paulem cestu do Šumavy a solné komory. O poátku
cesty této píše Jos. Kaizl ve svém denníku pi datu 2. srpna

r. 1870. Popis celé cesty se v denníku nenachází, ale majitel den-

níku projevil tam úmysl ,,v delším spise vypsati dotynou cestu".

Mezi papíry Kaizlovými zachovalo se nkolik nártk, z nichž

])opis cesty skládáme. Nártky ty byly psány dle poznámek

ke konci února r. 1871. Vynecháváme z nich jen to, co je v den-

níku pi datu 2. srpna r. 1870 a bylo zde uveejnno, ponvadž
vcn a vtšinou i formáhi jest to totožné s poátkem nártk.
Cestopis svj, i pokud se týe Solné Komory, chtl Jos. Kaizl

uveejniti ve ,,Svtozoru"; zaslal redakci jeho také rukopis své

stati, nle cestopis v „Svtozoru" uveejnn nebyl.
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\2. srpna 1870] . . . . K poledni ddshili jsme se clo Vimbcrkíj,

kdež jsme l)\ii dol)re uvítáni. Mslo je stnré a ješlé slarsí

hrad. Ob leží na dosti píkrém kopci; domy s malbami
a nápisy z Ki. a 17. století. \)u\v w \'olinky jsou sklenné

hut, kdež díla mistrovská [Kristus] se zhotovují.

{3. srpna 1870]. Z Vimberka do Kušvardy. Vyšli jsme o 8. ho-

din z msta. Dostali jsme se do hlubokého lesa, jenž místy

vymýtn krásny' pohled poskytuje. ím dále jsme vni-

kali do Šumavy, tím kypejší byl les, tím krásnjší kraj.

Konen dostali jsme se do pralesa. Nejkrásnjšího po-

hledu v Šumav dostalo se nám u*), kdež hrad Kušvarda
nám v šedé dáli se jevil. Pišli jsme do údolí u Ferdrenhaid,

kteréž dle Vltavy dále k Aussergefieldu se táhne, je vru
pekrásné. Pralesem jsme šli do Fiirstenhuta kousek Ba-

vorskem do Scheurek, Lichtbuchet H. a D. a konen asi

k 8. hodin veer do Kušvardy, kdež výborný' nocleh za

10 kr. jsme dostali.

[4. srpna 1870]. Z Kušvardy do Chroboldu. Kušvarda je malé

msteko, na kopci ležící. Znamenitý hostinec p. mša-
nosty Reifa. Odtud pes Vlí jámu do Šatavy a pes 4200'

xysoký Boubín, jenž šedým neprohledným mrakem za-

halen byl, do Záblat, kdež píbuzná hostinská nás vlídn
uvítala. Ze Záblat jsme se dostali, spativše Husinec, do

starého horského msta Prachatic; tam jsme si dkladn
prohlédli veškeré malby na staré radnici a na domech
v Neumannov ulici, prohlédli star\' chrám; lázn, spoi-

telna, stelnice. Z Prachatic vede cesta pahorkatinou do

Chroboldu, nepatrné vesnice. V Prach[aticích] je roz-

hraní ech a Nmc.
[5. srpna 1870]. Z Chroboldu do Krumlova. Originelní veer

a nocleh na slám ve vsi. Cesta do Chvalšin nudná, neza-

jímavá, až ped Chv[alšinami] byl kraj pkný. Tyto jsou

mstys malý, chatrný s gothickým kostelíkem. Z Chv[alšin]

jsme se silnicí alejemi vedoucí dostali kol erv. dvoru za

2 dobré hodiny do Krumlova [ve 2 hodiny odp.]. Nohy

*) Vynecháno v rukopise.

12
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dlaly dobré služby jsouce namazány lojem, až })oslední

den [5.] jsme byli ponkud mdlí velkým vedrem.

[5. až 16. srpna 1870]. Nastalé zlé poasí pekáželo nám v pro-

jektovaných vycházkách; vzdor tomu trávili jsme as
velmi píjemn. V nedli [14. srpna] pec jsme šli na Še-

ningr, kdež velmi krásná v^^hlídka namáhavou cestu hojn
odmnila; v pondlí [15. srpna] se šlo do údolí saského a

do Drosslhofu [velmi píjemná partie].

[16. srpna 1870]. V úterý jsme \^jeli do Volar, republiky, msta
rázu horského, ve stedu [17. srpna] pes Salnavu do

Hirschbergen, Švarcenberskému podzemnímu kanálu a

k divokoromantickému jezeru Plockensteinskému. Od-

tamtud dále do Oberplánu. Tetí den [18. srpna] pak pes
Švarcbach cestou veskrz krásnou do sv. Tomáše; tam
krásný pohled na Alpy a Šumavu [kol 3000' n. m.]. V pátek

[19. srpna] se šlo do Frymburka, dosti úhledného mstýse
nad Vltavou. V nedli [21. srpna] jsme jeli k ertov zdi,

kdež jsme slezli a pšky dle ní velmi krásnou a zajímavou

cestu podstoupili. Ve Vyšším Brod krásný goth[ický]

chrám a dobrý hostinec u zl. kíže. Z V[yššího] Br[odu]

v nedli dne 21. [srpna] jsme jeli do Lince.- i

Asi v pli cesty mezi Vyšším Brodem a Leonfeldem opu-

stili jsme echy a vkroili na pdu hor, Rakous. První

mstys, který jsme tu vidli, byl Leonfeld, dosti slušné

to místeko, v kraji ješt oteveném. Po dostavníku jeli

jsme dosti krásným údolím, ,,Haselgraben" zvaným,
v nmž pólo rozpadlý hrad Vildberg se nilézá. Sem vy-

cházejí Linetí za letní doby tak asi jako my Pražané do

Chuchle nebo jinam více. Konen pijeli jsme do Ur-

faru, mstýse to, pouze mohutným Dunajem od Lince

oddleného; tu v hostinci u Danemeyera jsme penocovali

a druhého dne památnosti linccké jsme prohlížeti se jali.

Pedevším navštívili jsme Eisllingburg, chválený pro vy-

hlídku na nm se otvírající. Nám ji však dešt padati po-

avší šedým svým pláštm zastel.

S nepoízenou asi za 2 hodiny se vrátivše odebrali

jsme se do musea, kdež zvlášt sbírky archacologické velmi
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liczki' a (HMiiir jsou. liylo loliz nalezeno n Linre riiriolio

pozislalkuv Ríiii.skýeh, lak na píklad pi zakládáni za-
hrady nedaleko iiisla celá velmi skvoslná láze Híinská
vykoj)ána byla. Xa jiném míslé opl pemnoho ohrovskýeh
koster nalezeno, jež, jak mi praveno, od Jiojav nebo snad
Kelliiv pocházejí. Tyto poklady starožitné lam z ásti ulo-

ženy najdeš. Mimo to mnohé krásné malby jak na platné
lak na skle podotknouti sluší. Prohlídšc museum prošli

jsme msto z velké ásti velmi pkné a zeela názvu hlav-
ního hodné. Námstí a Landslrasse nejkrásnjší jsou ástí
jeho. Znamenitý je hlavní ehrám v 17. století založený,
v nmž pekrásné varhany se nalézají. Linec s Urfahrcm
nyní toliko devným mostem ve spojení jest, však práv
stavba železného jakož i nového chrámu zapoata jest.

Pkný pohled na Linec a ,,Velser Haidc" vidti lze též ze

sv. Magdaleny a od Jágermayerova hostince to V2 hod. od
msta vzdáleného; Dunaj v dáli ješt se pi zái slunení
leskne, nedaleko toho nalézá se také klášter a škola Je-
zovitú — jehož jméno mi však z pamti \ypadlo. Od
Jágermayera nedaleko na horu, nad Dunajem kolmo se

vypínající, z kteréž lesem porostlé a dobe upravené, velmi
lahodné a romantické údolí Dunaje pozorovali možno. To
asi jsou znamenitosti hlavního msta Horn. R[akous],
v nmž, abych ješt dodal, bydlí mezi 32000 obyvately
též 6000 echv, kteí lam i svou školu zaízenou mají.

Linec jest též pevností prvního stupn.
\2S. srpna 1870]. Posnídavše ve velmi elegantní kavárn Traxel-

majerov ubírali jsme se po Landslrasse k nádraží, daleko
na západním konci msta ležícímu. Vzali jsme si lístek

toliko do Velsa, chtíce se tam u svých píbuzných na krátko
zdrželi. Jeli jsme planinou „Velser Haide" zvanou, kteráž, a

není lomu ješt dávno, toliko vesem a jinými bylinami

porostla bývala. Nyní ovšem ziskuchtivá ruka lidská i tuto

plá si podmanila. Vels, msto asi 6000 obyvatel ítající,

leží na konci této se všad horami obroubené roviny. Msto
jest netoliko velmi staré [u íman zvalo se Ovilabis], nýbrž
i velmi výstavné, nkolika chrámy zdobené, z nichž jeden

evangelický tuším svou nákladnou stavbou, druhý pak
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katolický velikým svým stáím se vyznamenává. I zde

najdeš elegantní kavárny. Patrné jsou ješt stopy nkdejšího

opevnní, nebo stojí dosud staré ovšem zd i píkop neza-

sypan}', pak hrad Pollheim. Podotknouti také sluší zahradu

Herzogsbrunnen a starý hrad knížete Auersperga. Yels zván

vbec za nejkrásnjší venkovské msto H. Rak[ous]. Neda-

leko nho jest malý zámeek Pernan, v stejn zvané osad
a v nmž jsme se po dva dni zdržovali. Navštívivše odtud

veleznamenité opatství Kremsmtinstr jihozápadn ležící,

odjeli jsme po železné dráze, kolem kláštera a msta Lam-
bachu krajinou ím dále tím hornatjší až k stanici Traun-

fall, která uprosted lesa se nachází. Den byl sice pošmurný

a deštivý, nic však mén umínili jsme si navštíviti vodopád

Travný, odtud jen asi hodinu cesty vzdálený. Cesta lesem

vedoucí naznaena ukazováky. Již z dáli slyšeti dunní a

šumní vody, která jako tém všechno v tchto krajích

jest barvy modrozelené. Jesti Travensk}' vodopád jeden

z nejznamenitjších v Evrop, který také tím se od ostatních

liší, že voda ne smrem toku jejího, nýbrž kolmo k nmu
se toí a tvoí vodopád nkolik stevíc \'ysoký a vodo-

hojný, jelikož vodstvo celé eky spadává. Voda v pnu
roztíštna ješt za vodopádem jako vaící vypadá, a jemné

kapky jako padající mlha lovka z mostu patícího zcela

obsypou. Však mimo tohoto zajisté hlavního nalézá se tam
ješt nkolik menších dílem velmi ladných vodopád, kteréž,

aby si každý dkladn prohlédnouti mohl, pšinami a

mstky postaráno jest. Práv u vodopádu nachází se víska

Roitham s velikým hostincem. Po té šli jsme po svých

dále silnicí podle Travný, kteréžto romantický tok rozkoš-

ného poskytuje pohledu; za malou chvíli spatili jsme jdouce

lesem ped sebou ohromný Traunštejn, jehožto skalný

heben pedstavuje výborn hlavu nebohého Ludvíka 16.

krále francouzského. Vdli jsme o tom už díve, a teba
jen trochu málo obrazotvornosti, aby rozeznal vysoké elo,

nos a ústa hlavy na znaku ležící. Cesta byla sice velmi

krásná a })uvábná, chci vlastn íci její okolí, avšak sama
o sob byla následkem deš velmi blátivá. As za 4 hodiny

dosl.-ili jsme se, prošedše místo, hojno zabh\ceni do Gmun-
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(lenu, kdfž oplii k príhii/.nýin jsme zavilnii a tími též
bydleli. Paiiiijc v (íiihukIcmu pro hojné a vznešené navští-
vitele, klerí bu k vli zábav, bu k vli lázním se tam
každého roku doslavuji, nesmírná drahota ve všech hostin-
cích, jichž ne porznu tam nacházíš. Gmunden jest pro
svou polohu jedním z nejkrásnjších mst rakouských.
Vystavno tsn u jezera Travenského práv lam, kde
Travná z jezera vystupuje.

I samo o sob jest dosti pkné mnohými krásnýnii
krámy jako u velkém mst ozdobené. Za podívanou stojí

tamjší farní kostel, v nmž hlavní oltá velmi skvostn
od Švantálera z Riedu vyezávaný se nachází. ást msta
stojí na svahu k jezeru spadajícího kopce. Velkými parníky
po jezee se projíždjícími msto ve stálém spojení se vsí

Ebensee na protjším behu stojící, což pro cestující velmi
dležité, že prospšné, jest. Krásná promenáda, nebo abych
tamjším názvem dl, alejemi zastínná táhne veliký kus
podle jezera— výborná to a pvabná procházka — a koní
u výstavného a nad míru elegantního, zízeného kasina, kdež
hosté, ze všech pás íší se scházívají, bu aby neho požili,

bu aby v množství novin se probírali. eský anebo z Cech
pocházející list jsem tam však ani jediný nespatil. Zamstem
jest hora Kalvárie, s níž velmi pkného a rozsáhlého pohledu
na jezero a msto užiti lze. Projdmež se nyní trochu po
bezích 3 hodiny dlouhého jezera. Jdeme-li po pravé, dosta-
neme se za nedlouho k úzkému jazyku zemskému do jezera

nícímu, jenž náramn dlouhým mostem jest ve spojení

s ostrvkem, na nmž starobylý zámek Ort [slyšel jsem též

Orf] uprosted jezera stojí. Asi hodinu odtud vzdálená jest

na behu ležící víska Altmnster, s chrámem, jenž jedním
z nejstarších v celé íši rakouské býti se honosí. Šedé jeho
zd, pokryté mramorovými náhrobky, v nichž postavy
rytí vytesány, svdectví tomu dávají. Po stran jeho

pistavna kaplika, v níž oltá ze samých lebek zízený
se nachází. Byla práv nedle, když množství vesnian
do kostela se hrnulo, jimiž i náves, kdež komediant svá

umní pedstavoval, naplnna byla. Krásné letohrádky a

villy najdeš dle celého behu jezera.
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Na levé pak stran na úpatí zelené hoiy stojí hrad

Roytberg, ovocnými sady se všad obklopený. Pkná pšina

vede podél behu, až k hostinci u krále hanoverského, jenž

v mst v skutku sídlí. Až tam toliko jíti lze, dále ne, neb

tomu brání skály kolmo do jezera zasahající. Hostinec tento

za letní doby hojn navštvovaný stojí na pat skalního

velikána Traunštejna, jen pl šestá tisíce vysoký a tžko
schidný jest. Na temeni jeho i kamzíci se zdržují.

Vylezli jsme malý kousek na, ab3'Chom opt z jiné

strany pohledu na jezero a vkolí nabyli; nebo jsme velcí

milovníci takovN^h. Po té odebrali jsme se zpt do msta,

kdež ervené komonstvo hanov. krále jsme spatili. Mimo
obliej Ludvíka 16. spatí jen ponkud obrazotvorné oko

na skále po pravé stran jezera práv za Traunštejnem,

rovnž na znaku ležící obliej Turkyn, velmi spanilý; oko

ovšem schází. Cekavše dva dni v Gmundenu na lepší poasí,

a šastn se ho též dokavše, odepluli jsme v pondlí o pl
deváté z rána po velkém parníku do Ebensee; krásná to

plavba po rozsáhlém strmými skalinami obklopeném jezee.

Však musím íci, že dojem jezerem uinný je sice velko-

lepý, ne však tak pvabný jak u menších jezírek této zem.
V Ebensee na vlivu Travný do jezera ležícím stojí velká

továrna, kdež sl z Išlu a z Halýna rozpuštna jsouc

v rourách pitekla se vyvaruje; jest to ohromný závod,

kterýž si prohlédnouti za malý peníz lze. Od známého nám
držitele nejvtšího tam hostince ,,u pošly" k malým dvma
jezírkm langbadským dovezeni jsme byli. Ob velmi |)u-

vabn asi 3 hodiny od Ebensee vzdálené v kotlin snhovýnii

skalami tvoené leží, a zvlášt zadní lepý a píjemný pohled

podává. — Pobyli jsme chvíli u behu jeho, oddávajíce se

dojmm a pocitm, jež zde spanilá píroda v lovku cítícím

budí, jeli jsme cestou taktéž velmi romantickou, vedoucí

dle behu zeleného potku do Ebensee, odkudž. pool)d-

vavše, pšky opt k Išlu jsme se ubírali. Krajina všude má
ráz horský, nebo strmé hory, vlastn skály spoe stromovím

porostlé obklopují cestu a Travnu, údolím líni se inoucí.

Však náhle nás pepadl déš, a sice tak silný, že donuceni

jsme byli v Eangvvies asi v pli cesty k IšUi ležícím do
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liosliiuc se iirlivlili. kde/ i noc slr;'i\ili jsme museli, liyl.-i

to 1, no, klcronž jsme mimo vhisli v liosliiici strávili. Pes
vŠL' oekávání byl iioclcli velmi laciný - phitili jsme za

postel toliko 15. kr. To jsem vru neoekával. Však v niésté

1)Y to také nebylo, proež umínili jsme si vždy v njaké
vsi, by i na sen nocovati. Xa štstí nastal ránem opt
krásný den, a my odebírali se do mstyse. .Jest to Išl v stedu

tí sbíhajících se údolí položený a vápennými skalisky ob-

klopený. Tím, že roku 1822 zízeny tam byly solní lázn -

z nichž parní láze soln nejvíce prospšná jest — nabylo

msto hlavn svého evropejského jména; ovšem že i krásná

poloha mnoho k tomu pispívala. Roku 1851 odbýval se

tam sjezd císae rak[ouského] s králem pruským. Nyní každo-

ron pes 1500 hostí, a to z kruhu spolenosti nej\yšších

mstys, takto ne práv v^ýstavný, navštvuje. Nejvtší, hradu

podobný hostinec, tuším je to ,,hotel Bauer", stojí na úpatí

skalné hory Kalvárie, na níž malý kostelíek trní. Okolí

jest velmi zajímavé a velmi ku pohodlí obecenstva zaízené.

Zvlášt na jižní stran dlouhá ást lesa v park, vodotiysky

a sedadl}' opatený, promnna. I zde jakož v Gmundenu
a pozdji v Gollingu slj-šeli jsme e naši, nevím však, kdo

to bjd, jenž jí mluvil. Vždy mile to lovka dojme — pakli

že vzdálen od vlasti líbezné zvuky ei její uslyší. — Laufen

byla první ves, do níž jsme na další své cest do Aussee

pišli; však není lam, co za vylíení by stálo. Chvíli za ni,

jak nám eeno, nachází se po levé stran cesty jeskyn

,,Hollenloch" zvaná. Dali jsme se svésti, abychom jsme se

tam podívali, nespatili jsme však nic více, než malý as

2' v prmru mající otvor do skály, z nhož voda po kapkách

^ytkala. ^Nlnoho lidí tam vlezších prs- už v ní zahynulo; za

pravdu ovšem ruiti nemohu, nebo pravím zde toliko, co

mi eeno, ne, co jsem zkusil a vidl. Pišli jsme na rozcestí,

od nhož jedna cesta rovným smrem k jihu vede, druhá

pak jihovýchodn ku hranici štýrské. Zvolili jsme tuto, na

niž do malé, však isté vísky sv. Agáthy jsme se dostali.

Sklenicí jablk, moštu, tam velmi obhbeného a laciného, jsme

si vyprahlý krk zavlažili a šli jsme dále pes horu Potschen,

po pravé vidli jsme ást jezera, o nmž nám mapa ekla.
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že to hallštadtskc, po levé pak nahé a drsné výbžky
mrtvého pohoí. Cestují mnozí do nho, je však k tomu
pr}^ teba potravy na týden, na nejmén dvou vdc a osla.

Strašné a romantické prý v nm se jeví obrazy. My pustili

je mimo sebe a pekroivše pres 4000' v^-sokou horu pišli

jsme do vsi Lupie, již na štýrsképd ležící. Už msíc vychá-

zel, když jsme na cestu do Aussee se vydali, kteréž tamjšími

obyvately jsme se spravili. Byla to píjemná chze, za

jemného vání chladného vtérku a slabého svitu plného

msíce krásným krajem, krásným lesem. K 9. hodin na

veer pišli, vlastn sešli jsme s kopce dol do Aussee, kdež

ihned do hostince na noc jsme se odebrali. Napsavše listy

dom, ulehli jsme a odpoívali až do asného rána. Tu
teprve prohledli jsme si mstys, který na jezerním pítoku

Travný leží. Není na nm nic znamenitého mimo solných

tuším lázní a kavárny. Toliko posnídavše vyhledali jsme si

ptaním cestu k jezeru Grundelskému. Leží pekrásn, se-

veno jsouc se tí stran vysokými horami, a pokryto ranní

mlhou, pehlédnutí jeho zamezující. Dojem takového

obrázku z velké knihy pírody nedá se ani dobe v}'líiti.

lovk stane a patí, myslí a cítí. — S velkou ochotou

tamjší obyvatelé cestu, by i sebe rozvlánji, popíšou

a okáží. Nosí zvláštní kroj, o nmž pozdji se zmíním;

mimo to jsem zde poprvé selku z dýmky statn kouící

spatil. Vrátivše se opt do Aussee šli jsme pes strmé a

obtížné kopce tu hustým lesem, tu mýtem, nkdy na samém
kraji strašné propasti. B^do údolí, kteréž jsme tu spatili,

nejdivoejší a nejromantitjší. Šli jsme dle svahu píkré

hory, kdežto v dohledné hloubi šumla horská eka, tuším,

že opt Travná to bjda, jejíž tok však zrakm našim patrný

nebyl. Když jsme s hory této sestoupili, octli jsme se v kotli,

jenž veliké síni se podobal, tak strmé byly skály jej ob-

mezující. Stnami byly ony, stropem nebesa, kobercem ze-

lený trávník. Na jedné stran byl toliko východ, od nhož
asi za V2 hodiny konen dostali jsme se do Oberlraun,

vísce ležící u samého jezera Halst[attského]. Chtli jsme

obdvati — ale kde a co? Vrazivše do jediné snad hospody,

podáno nám bylo sýru a chleba; byl to obd skrovný a
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vskutku idyllický - myslíiu n:i idyllickv živol piislýrU —
iili' jcmIuu vÝliodu niOI lakr do sche — byl laciný. Z.-i n-
kolik minul byli jsme u jezera, kdež nám loprve nastala

sháka po pívoznících. Konené i tiníilezeni byli, vyplouli

jsme na malé lodici, provázeni dvma veslai, na temné
hladin horského jezera. Vru to pohled nevylíeny; Strmé

skály, zvýši až na (iOOO' obklopují se všad jez-ro, kteréž

obry tmito skalními zastínno vždy temnou jeví hladinu

svoji. Voda v nm istá, na dn zíš svže se zelenající

rostlinstvo, nad sebou modry- nebes blankyt, kolem nahá

skaliska a ped sebou a za sebou ernou vodu, vodu to

steženou strážci ohromnými. Z poátku závistná smrina
nedopála nám pohled na místo, jež jezeru názvu poskytuje,

až když tuto, která co jazyk do jezera ní, jsme objeli,

uzeli jsme Hal[stadt] mstys nevelik}', zvláštní svou

stavbou se vyznamenávající; stojí totiž na píkrém skalném

behu jezera tak, že horní patra dom níže stojících s výše

zbudovanými ulici, vlastn úzkou uliku, tvoí. Malý kostelík

a velký hostinec snad nejznamenitjší jsou budovy místeka.

Sotva ku behu jsme dostáli, již davem kluk obklopeni

jsme byli, chtíích za skrovné zpropitné dovésti nás k vodo-

pádu, jejž tak zvaný „Waldbach Strub" tvoí. Však nám
už ped tím pravil Baedecker, kudy tam, proež odmítnuvše

prvod, ^ydali jsme se ihned údolím vždy více a vice se

sužujícím k dotenému vodopádu. A vskutku nebylo nám
cesty litovati; kdyby zajisté žádný vodopád se tam nena-

cházel, už cesta sama k nmu by za podívanou stála. Tytýž

sedjí prodavai rozliných hraek devných a památek,

promíseni lidmi, kteí u vrátek zúmysln k obtžování na-

vštvovatel zhotovených stojí a za almužnu za otevení

žebou.

Napjat pátráme po chváleném vodopádu — a k ne-

malému svému pekvapení spatíme mah'-, však zvláštní

vodopádek, — ,,Schleierfair', který- linotoce se skály se ine.

Jsme pekvapeni a to nemile. Pomýšlíme na návrat, ale

konen si myslíme ,,a uvidíme ješt nco nebo nic, pjdeme
dále až na konec svírajícího se již údolí!" A s dobrou jsme

se potázali, nebo za chvíli slyšeti temné jakési huení, a

13
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než se nadáme, zíme s mstku pes modezelený potok

Strub vedoucí pkn5> a vodohojný spád. Kdo nelení malý

kousek za mostem po kamení si vylézti, uzí, kterak na hoe
s vtší výše, a mnohem lepej i voda se skály na skálu padá,

roztískajíc se na blavou pnu. Tím uspokojenj^mi byvše

vrátili jsme se do Halls[tadtu], kdež o odjezdu parníka

slyšíce, na nj jsme sedli a lístek do ,,Gosaumiihl" si vzali.

Ješt jednou dopáno nám pohledu ote\enjšího na

krásnou, melancholickou hladinu jezerní, kteráž duši lidskou

unáší do sfér vyšších a uvádí na pam díla a city nesmrtel-

ných básník, nadšených lepotvornými krásami horské

pírody, — ,,a na jezee vlnky hrají — s nimiž vtérky
šepotají" — ta slova Máchova man pišla mi na nwsl.

Dobe jsem si krásný obraz tento vštípil do pamti, abych

i já jím opojen vznášeti se mohl budoucn na perutích fan-

tasie po bezích jeho a po temné jeho hladin. Nuže s bohem,

krásný pohlede!

Pluli jsme po parníku, jenž pro malikost svou tém
hrakou mi pipadal, ku severu, jak už praveno, ku mlýnu
Gosavskému, u nhož Gosava, potek vody v krajinách

tch obyejné do jezera se vlévá.

Jezero se vždy více a více úží a pozbývajíc svých

pvab tratí se konen na paty hory ,,Petschen", s kad

pedešlý den jsme je už byli vidli. —
Parník pistál, a my ve spolenosti synv a dcer Albi-

onu, nesíslné množství skoupených hraek a kvtinek
alpských si nesoucích, šli jsme do prostého hostince, kdež

sklenkou vína na další cestu nám téhož dne ješt kynoucí

jsme se posilnili. Po nádvoí stálo mnoho koár, jakýchž

jen v hlavních mstech nalézti lze.

Zase nás vedla cesta údolím, abych nepravil roklí,

strmými kopci tvoeným, v jejichž náruí dolem zelenavý

potek div se pnící vody své v jezero nese. Údolí je

ím dál tím užší; kde konené snad nejblíže své hlavy

porostlí skalní obi sklonili, pepjato jest smlým mstkem,
jenž na nkolik pilí výšky veliké open, slouží k tomu,

aby vodu solí napojenou v rourách na nm naložených

dále vedl. Netázali jsme se dlouho — však by to i tžké
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bylo hývíilo, ;iii liiiii nikdo nebyl, vylezli jsme ni;ilý kousek
na koj)ee a pustili jsme se po inoslé až k místu, kde nejvíce

vzdálen jest od zem. Závra v skutku jímá lovka, vi-

doucího se uprosted mezi nebem a zemí, nad divými vlnami
huícího poLoka a nad nevlídnou skalou. O .sebe nebojí se

lovk, ale o ty, kteí s ním v stejném nalézají se postavení.

Což kdyby nkterý sklouzl a spadl — kde byl by jeho

život, uniknuv z roztíštného tla. — Jsou to myšlenkv
mysli úzkostlivé a starostlivé— však takovou se tam
stává i ta nejsrdnatjší. Dole jedoucí koáry' hrakami nám
býti zdály se. Ješt jednou, to naposledy, spatili jsme
tak milé nu jezero.

Sšedše odebírali jsme se cestou nad míru krásnou a

romantickou, tytýž vodopádky zdobenou vždy dle behu
doteného potoka až do tmy ku vsi, kteréž Nmci Gosau,
tak jako potoku, íkají: abych o vci naši pohodlnji s tím

jménem zacházeti mohl, chci jej zmniti v Gozava a od
toho Gozavský —á —é. Dlouho táhne se ta víska podlé

cesty, a takka na samém konci nalezli jsme hostinec, jenž,

jak jsme ráno shledali, ml pívlastek u ,,Dachštejna*'.

Radujíce se, že konen po dlouhém chodu nám kyne od-

poinek, vstoupili jsme a od pívtivých hostinských do
zvláštního pokojíku, oddleného od jizl)y hostinské, sel-

skými hostmi naplnné, uvedeni jsme byli. Že nemli nic

jiného, veeeli jsme kávu a odebrali se pak nahoru do
ložnice, kdež velmi isté postele nás pijaly. Je v skutku
vidti, že do krajin tch hojn se cestuje, nebo hostinští

i v té nejmenší vísce mívají vždy alespo jeden slušno

chci íci po mstsku zaízený pokojík. Ale více než toto

podivem mne naplnila láce tchto nocleh; myslel by
každý, že ti lidé lovka budou odírati, ale tomu není tak.

Za 15—20 kr. jsme obyejn noclehovali — ovšem, že nikde

v mst, nýbrž, což z úmyslu jsme vždy inívali, na ves-

nici. Druhý den velmi asn zbudilo nás sluníko, vlastn
ervánky jeho východ oznanmjící.

Zase novým zpsobem objevila nám píroda svoji

krásu. Vyšli jsme nastupujíce cestu ku chváleným jezerm
Gozavským a tu poskytnuto nám bylo slasti patiti mladé
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slunce v boji se šerošedými mlhami. Jakýsi zvláštní vzduch

rozesten byl po všem kraji, z nhož mlha do nížin a údolí

horami tvoených ,se stahovala. Pevn tamo stáli sikové

duch noních mlhou ukrytých, ano nad nimi sesilovalo

se slunéko k boji nastávajícímu. Však bylo souzeno šeru

a mhle, aby úpln byla poražena. Užšími a užšími stávaly

se prahy mlhové po jednotlivých údolích, až konen slunce,

rozmnoženým svým teplem i poslední pasy mlh, poslední

to památku noci, zahnalo. Poal krásný den. Kráeli jsme

svžími luinami po pravic majíce nahé hory, skály to

šedé, kterýmž ,,Donnerkege" íkají, až k hostinci, jemuž

jméno jest u kováe. Až tam obyejn jezdí velcí páni,

jenž dotená jezera navštvovati hodlají.

Pooptavše se na další cestu, šli jsme údolím, lesem

z ásti porostlým, v nmž nepatrný potek vody horské

unáší. Netrvalo to dlouho, co jsme pišli k pilíi, jenž cestu

na ,,Zwiesel-Alm" ukazuje; my majíce v úmyslu jezera

navštíviti, nechali jsme tuto stranou, a pozdji ne málo

jsme toho litovali, ponvadž s tad pekrásný rozhled po

kraji se poskytuje. Po cestách, pro bahnitos pdy zkolky

pokrytými [jsou to tak zvané „Prgelwege"], ubírali jsme se

dále tu lesem, tu pasekami, podél strmých behv potoka,

s nímž už dne pedešlého jsme se byli seznámili, nebo
jest to tentýž, jenž u Gosav. Mlýna do jez[era] Hallst[att-

ského] se vlévá. Cesta vždy více a více vedla do kopce,

potok, proti nmuž jsme šli, vždy mohutnji a mohutnji
huel a my napjat zírali stromovím, brzo-li u konce bude

a my jezero, první to díl cesty dnešní, spatíme. Stromoví

je u konce— a patíme v pozadí osnžené temeno Dach-

štcjna, hory to pes 9000' vysoké; však o jezee ješt ani

stopa. Však teprva tu, když na samém už kraji jeho jsme

stáli, spatili jsme je celé, kouící ješl ranní parou. Ráz
jeho je zcehi jiný než-li ten Travenského, mén pak roz-

dílný od povahy Grundelského. I ono obklopeno s jedné

[levé lo] strany skalisky, jež kolmé svoje paty ve vodách

jeho koupají, s (h'uhé pak strany mírnjším svahem lesem

|)()r()sllým, dle nhož cesta kolem k zadnímu nás vedla.

Na zaátku jeho stojí nrilá chýše, ol)ývaná liíhiia, kteí
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k nuliiómu ziijisl iilinsoní žízn erstvé vody a jiných ná-

poj i chleba ceslujícíniu j)osUyLují. Hádo spoívá oko

na liché neeené hladin, v niž horští sousedé na mohut-
nost svoji patí. Tak láká lovka po lunu na nm se pro-

jíždli, ba u vody jeho se ponoiti — jen že onomu brání

nedostatek loky, tomu pak pée o zdraví. Nasytivše se

ponkud lepým pohledem, ídili jsme kroky svoje úzkou

a ohližnou pšinkou — nejde mimo ni tudy jiná -k dru-

hému jezeru. Oekávali jsme, že je vzdálenjší, avšak ne-

minulo ani pd hodiny, a stáli jsme u nho; i tuto nco no-

vého nám patiti páno. Není jezírko toto tak rozsáhlé

a neperušené jako pední jeho bratr, n\^brž mohutnými
skalinami a skalinkami poseté, kteréž, stromovím zakrsalým

porostly jsouce krásné ostrvky tvoí, ímž jezeru zcela

zvláštního rázu dodávají. U nedaleké, jak zdá se, vzdále-

nosti vidti lesklé stálým snhem ledovce Dachštejna,

z nichž nejvyšší jeho vrchol, co hlava tla tvrdého k mod-
ravým nebesm ní. Zde chvíli odpoinuvše vydali jsme

se touže cestou zpt kolem pedního jezera, a vrátili jsme

se práv k polednímu do Gosa\y, kdež notným obdem
po namáhavé, však odmující práci, cest, jsme posily

nalezli. Na zpátení cest potkávali jsme celé karavany

cestujících cizozemcv, jež dílem jdouce, dílem neseni,

to o dámách platí — k jezerm se ubírali. Jak drahé toho

druhu cestování, posouditi lze z toho, že jednomu každému
nosii, z nichž osob 6 až 7 teba, po 4 zl. dáti se musí.

Tak zajisté by studující daleko nedocestoval; ostatn

blažen každý, kdo svým a ne cizím údm sviti se mže.
Když jsme si ádn, to jest asi 3 hodiny odpoinuli,

odebírali jsme se dále, dále po horách a po dolinách Hor-

ních Rakous a Solnohrad. Šli jsme pes prsmyk Gschútt

po strmé silnici a za nedlouho, opt v údolí octnuli jsme

se na hranicích Solnohradských. Pcdpedešlou noc strá-

vili jsme v Štýrsku, pedešlou v Hor. Rak[ousích] a dnešní

budeme v Solnohradech. Tot život zajisté nomádský.

Cesta, kterouž jsme se ubírali, byla neustále pkná
a zajímavá, jakož vbec cestování tmito kraji. Vidli

jsme na vysokých kopcích malé chýže pastý pasoucích
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po vrcholící! onch hor svoje stáda, vidli jsme vísku u po-

toka v hluboké kotlin ležící, vidli jsme lid zvláštním

svým krojem odný. Tento pozstává z vysokých bot,

sahajících až po kolena, kteráž obnažena jsou, erných
kožených kalhot, z pasu širokého, krátké tmavé kazajky,

a vysokého pentlemi zdobeného klobouku. Podle píkrých

behu Rossbachu, jenž na Katzbach a zahynutí voj fran-

couzských mne upomenul, šli jsme cestou, jež konec

bráti nechtla na horu a s hory, až jsme konen, když

už msíc jasn svítící zábranami skal se jevil, do Abtenau,

mstyse to dosti slušného se dostali. Na cest této opt
pesvdení jsme nabyli, kterak spolehlivá udání lidi

veských, co vzdálenosti se týe, jsou. Ten nám ekne, že

do Abtenau máme ješt dv dobré hodiny, a šedše asi

pldruhé hodiny, máme tam znovu dv hodiny — a v skut-

ku dostaneme se tam teprv za 3. Nejspolehlivjší je dobrá

mapa, kterouž, aby s sebou ml, každému odporuiti nut-

no. Ve tm nabyli jsme hostinec, kdež v istých ložích

jsme po daleké, dnes vykonané cest si pohovli.

Za dne teprve jsme si Abtenau lépe prohlídli. Až na

hostinec, jež jako vbec v tch hojn navštívených kra-

jinách v kvtu jsou, nenajdeš tam mnoho pkných domv.

Vypadá tam vbec vše víc po vesku. —
Vera z Gosaví k Jezerm šli jsme k jihu, do Abtenau

k jihozápadu, dnes pak smrem severozápadním ku Gol-

lingu. Nechavše prsmyk Lueg po levé, brali jsme se cestou

zajisté velmi romantickou i obtížnou, — však vypisuje ji,

musel bych íci vci, které už jsem pravil. Nedaleko Gollingu

ztrácí krajina více mén ráz horský a vtší planiny po-

ukazují k pítomnosti vtši eky, jest to Salzacha, jež se-

sílena ped Goll. potokem Lannu, své špinavozelené vody
dále, pozdji neustále dle hranice bavorské Dunaji v úst rety

nese. Golling jest msteko výstavnjší, po obou stranách

silnice se táhnoucí. Dva znamenité úkazy pírodní v okolí

jeho za podívanou stojí. Jsou to ])edn Ofen, stranou,

od mst asi hodinu vzdálené se nacházející; cestu ti i)Oví

každý, kdežto dále lesem mnohé ukazováky ji naznaují.
Tylo Ofen pozstávají ze dvou k sob nnd samou íokou lak
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iKikloiiiiýcIi sk;il, /.c pirozený pes ni tvoí most. \'(liiii

(lobí o lo |)()sl;ii;'iii(), iihy ci-slii jící liilo /.\I;'isln()sl pio-

hlidiioiili si iiioiiii.

\()(l;i l)li/.k\iiii s()l) skíilisky lsne .sevena zvýší se

n lihisiio hucic ])n)(lírá se Ivrdými riinieiiy, která ji svínijí.

Nedaleko tehlo Oleu Salzachy nalézá se jeskyn, u Kroaten-

liohle zvaná, ku kteréž však píslui), nevím, za jakou pí-

inou volný není; nevím ani, co do ni znamenitého. Druhá

znamenitjší znamenitost u GoUingu je vodopád Švarc-

bachu, asi 2/4 hodiny od msta vzdálen}'. Sotva že do lesa

vstoupíš, už temné dunní dopadající na skálu vody do-

ráží k uchu. Dobe upravenými ceslikaini lze lí)vku

z dokoná vodopád 300' vysoký si prohlédnouti. Zanu jej

líiti pirozeným chodem, to jest s hora. Z neveliké díry

nebo sluje ítí se voda, která dle povsti z jezera králov-

ského, o nmž pozdji podotknu, pichází, a padá s ve-

liké výšky na skálu, takoka veliký tvoící stupe. S této

skály, na tisíc kapek roztíštna padá z nova dolu,

kdež o jehlanovitá skaliska se lámajíc, dle tohoto

dol se šine, div })ak kamenitým eištm stékajíc. Tam,

kde voda ze sluje na skalnatý stupe padá, nalézá se jiná

skála, na zpsob brány wdrtná, která pohled z dola na

první tento spád s ásti zamezuje. Vodoi)ád tento, nejsa

sice tak vodohojný jako Travenský, mnohem \yšší a p-
vabnjší jest; vypadá skoro, jakoby umle sdlán byl.

Prohlédnuvše tedy i Oefen, i vodopád Gollingský,

brali jsme se dále pestrými luinami, jimiž Salzacha tís-

nícího skalami objetí sproštna, protéká, a pekroivše

devný pes ni most, dostali jsme se jako procházkou

as za IV2 hodiny k cíli dnešní pouti — do Vigaunu, malé to

vísce uprosted lesa ped Hallýnem ležící. I tam dobrý

ovšem, že veský nocleh jsme nalezli— však spokojí se

lovk se vším, jen když jinak hojné za to odmny se mu
dostane.

Jelikož teprve 4 hodiny s poledne byly, když jsme

do Yigaunu se dostali, bj-lo nám lze, ponkud si odpoinuvše,

projíti se po okolí. Vru píjemná byla procházka. Chladný

píjemný vtérek veerní ovíval veškeren kraj, komái
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V zái zapadajícího slunce provádli ješt své reje, jedno-

zvuné cvrkání kobylek tu silnji tu slabji, tu harmonicky

tu zase neharmonicky rozléhalo se po kraji lesa, v jehož

stedu tak v skutku u venkovském zátiší ležící víska se

nacházela. Malý však starožitný kostelíek stojí u prosted.

Zavítali jsme opt do hospody, kdež ješt njaký as s hos-

tinským hovoivše odebrali jsme se do horní svtniky;

i péra a papíru nám nabídnuto bylo, ehož ovšem nám
teba nebylo, nebo takovou vc musí míti zajisté každý

u sebe. Napsali jsme každ^^ nkolik ádk dom, a pak

odevzdali jsme se Hypnu, který zajisté pevn a mile ve

své náruí nás až do asného rána držel. Bila práv pátá

hodina, když do nalévá rn}^ dol k snídaní jsme se ubírali

zaplativše velmi lacinou stravu a takovýtéž nocleh, ze-

ptali jsme se po cest, k Hallýnu, kamž asi za V2 hodiny

jsme se dostali. Bylt Hallýn první vtší msto, které po

Išlu nám na oi pišlo; v pozadí k severu vidti hrad Solno-

hradsk}', jenž z dáli velmi na Andlský hrad v ím, kte-

rýž ovšem jen dle obrazu znám, živ mne upomenul.

Msto jest velmi staré, po bezích Salzachy vystavné;

musel býti práv jakýsi trh, nebo zastihli jsme tam velké

množství lidu selského, chutné svoje ovoce a jiné plodiny

k prodeji nesoucího. I alpské kvítí, zvlášt Lentepodium

album [Edelweiss] jsem zde poprvé na celé své cest po

Alpách uzel, a také koupil — kteréž ovšem, jak doma a

všude jinde se íkalo, na strmých horách v ohromné \ýsi

natrháno bylo. Zde jsme si také stíbrné peníze vymnili,

ponvadž práv do Bavor jsme se ubírati mli. V Halýn
jsou velké domy, v nichž sl v dotených solovodech pi-
tékající se vyvaruje, a mimo to staví se tam též továrna

na tabák.— Pes píkrý kopec šli jsme, toliko malou chvíli

se zdrževše, perozkošnou cestou, až jsme se na hranice do-

stali. Obávali jsme se, že njaké pekážky se nám pro nedo-

statek pas nahodí, ale ani jeden strážník se nás po nich

netázal. Byli jsme tedy už na pd cizí, kdy optn duch
náš ku vlasti vzdálené se vznášel, kterouž jsme byli opustili.

Po pravé mli jsme Untersberg, s nímž, jak nám praveno,

báje o Barbarosovi, u Nmcv tak hojné, spojeny jsou.
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Pilíe po silnicích vždy hodinu od schc \/d;'ilcní' stojící

nkazují tn ccsln z Hivhlc.s^í;idcn do li;ill\n;i, In do Solno-
linidn, \ždy vzíhUcnosl nnznacnjicc. I\r;isnvnii idcjcnu

nbírnli jsme se k Jicrchlcsondcn, klcnv. místo, v utéíiné
j)oh)zo ležící zii nedlonho zrnkm nnšim se objevilo. V po-
zadí vyníval vysoký Vacman, hora to stále snhem po-
krytá. V Brechtesgaden u velmi elegantním hostinci Belle

vne za veliký peníz poobdvali, a bavorské doutníky,
proti našim dosti chatrné a drahé si koupivše, prohlídli

jsme si msto, kteréž díve pod vládou opata klášterního

s malým územím samostatným bývalo panství. Nmci
tomu jak u nás mluví o ,,Bromovském" i zde íkají ,,das

Berchtesgadener Lándchcn". I toto msto jest dosti vý-
stavné a pro hojnou návštvu velikými hostinci opatené.

Ukazovák nás spravil o cest ku Královskému neboli

Volfgangskému jezeru vedoucí. Byl velmi parný den, jenž

nám cestu dosti dlouhou i obtížnou inil, a sama o sob
velmi krásná byla. Zvlášt jedna partie se mi líbila. Byla
to luina se všad lesy obklopena, v jejímžto stedu mo-
hutný skalní balvan lesním stromovím porostlý se nalézá.

Nedlouho po tom pišli jsme k malé osad, na samém behu
pekrásného jezera se nalézající. Zde prodávají se ony svto-
známé devné hraky Berchtesgadenské. —

Jezero, a slunce jasn na nebi svítilo, mlo ráz jakýsi

zasmušilý. Avšak vidli jsme teprve velmi malou ás
ostrova, na nmž klášter sv. Volfganga se nalézá, a skálu,

na jejímž temeni královský letohrádek sídlí. S velikou ol)-

tíží v^^šli jsme na tuto skálu, kdež nám otevenjší rozhled

pes celé jezero, kolmými skalami se všad obklopené, se

ote\el. Ješt kousek dále pachtili jsme se po behu, až

jsme se strany snžný Vacman, práv u jezera stojící, spa-

tili. I toto jezero má svj zvláštní velikolepý ráz, jejž Na-
líiti péro moje není s to. Vrátili jsme se do hostince, kdež
u výborného bavorského piva jsme trochu posedli. (!htl

jsem ješt podotknouti, že v Berchtesgadenu množství

praj)oru vlálo s domu, a silnou stelbu slyšeti bylo,

a to pro vítzství vojsk nmeckých nad francouzskými

u Worthu.
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Majíce v úmyslu téhož dne ješt dále jíti, odebrali

jsme se od jezera smrem více západním nežli severním

do Krásné Ramsau. Mnohý zajisté malí, cht malovati

pírodu v jejím pvabu a kráse, vyvolí si partie z doteného

údolí vzorem své práce. Co bych dl, kterak vypadá! Perem

by líení to \^padalo stejn jako u pedešlých krásných

údolí a partií. Úzké údolí skalami jen s ásti porostlými

tvoené, v nm svže zelenající se luhy, jimiž bystrý zelené

bar^^>^ potek ošetován stinným stromovím protéká, —
malebné skupeniny skal, posnžená temena vrch, modrý

blankyt a jasné slunce, — tak by vypadlo líení perem —
ovšem malí šttcem svým zmže víc, moha vkouzliti to,

co vidí, na svoji látku. Šli jsme tmito krajemi až k rozcestí,

kdež pilí nám cestu k nevídanému ješt úkazu pírodnímu,

jest to tak zvaná Vimbach-Klam, ukazoval. Usnesli jsme

se jednohlasn na tom, že tam se podíváme, a netrvalo to

dlouho, octli jsme se v lese istými sedátky a schdnými
pšinkami opateném. Jdeme dále — vede nás šum a hu-

ení vody. Pojednou skály po obou stranách malého po-

tku ležící se sevou tak tsno, tak úzce, jakoby malý bez

toho tok mezi sebou trpti více nechtly, a své boky úpln
ksob sblížiti v úmyslu mly. Asi sáh od sebe skály toliko

vzdáleny jsou, a tímto dosti už bez toho úzkým prsmykem
vede devný mstek, jakoby na jednu z tch skal pile-

pený. Strašn huí voda pnící se v tomto sevení. Však

toto není jediné, co jsme vidli. Po obou stranách šinou se

s tchto ohromn vysokých skal proudy vodstva, které tu

co hladký, pak co závoji podobný tok stísnnému druhu

posilu nesou; tu co hluný nehorázn dopadající vodopád

se skály se ítí na miliony kapek se rozprašujíce. Hrza
pojímá lovka vidoucího zde pírodu ve své hrzlivé veli-

koleposti. Však mla i tato nám ješt býti zvýšena. V šeru

dotené úžiny ani jsme nepozorovali, že nad námi erné se

stahují mraky, že obzor temnjší a temnjší se halí rouškou.

'iVinný rachot hromu upozornil nás teprve a nai)omenul

k odchodu. Blesk za bleskem osvtloval strašlivé temno
po prsmyku rozložené, rachot liromu i)evyšoval (Umni
a šumní rozvzteklené vody. Mli jsme na kvaj), abychom
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se (loslíili z úzkostí iKipirmjícílio tinn;i. Však my l)yli ješlé

v lese a už ])()(-al() pi.šeli, (-ím dále tím siliiéji. Hned ovšem
se rozhalily šátky a my spchajlee, se jsme byli, doslali se

za malou chvíli, \šak lioju promokše, do selské ehýše.

Z poéálku uáiii mluvili j)oá(l nco o hlízké lios|)odé, když
ale my k odchodu se uemli, ])rinesli uám krajá ndéka a

skývu ehleha s máslem. Dobe cluiíiiahi lálo liuí^ální sva-

ina — veere. Pohovoivše trochu s hospodáem, a se-

znavše, že lid venkovský Prusm pramálo jest naklonný,
odebrali jsme se na pdu, provázeni opatrnou na svtlo
hospodyní, kteráž nám v kyprém sen ložišt vykázala.

Poprvé jsem takto nocoval — a byl jsem tomu rád. Seno

bylo peinou i poduškou, mj plaid pak pokrývkou. Spali

jsme výborn. Ráno pak pojedli jsme k snídaní totéž co

vera k veei a zaplativše nepatrný cech, nastoupili jsme

svoji dnešní pou údolím Pvamsau dále, provázeni jsouce

hospodáem. Byl to prostý drvoštp, jenž s jinými musel

na nejvyšší vrchol Vacmana zavézti díví, kteréž na oslavu

bavorských vítz za veera zapáleno b}^ti mlo. Xa horu

na Vacman teba jíti od pti hodin ráno až do poledne, dol
pak toliko 4 nebo 5 hodin. Tato namáhavá cesta je mimo
jiné užitek drvoštpa horského z vítzství domácího vojska.

Dnešní cesta nebyla nám sice tak zajímavá jako ve-
rejší, dílem snad pro špatnou povtrnos — poprchávalo
poád — dílem též pro menší pvabnos krajiny. Šli jsme

opt" pes hory a doly, v lese a po kraji lesa, pes potky
tytýž pkn vodopádky tvoící, jenom vlezením do vyzd-
ného prplavu u silnice ped zmoknutím až na kži se

uchránivše, doslali jsme se asi v poledne do pkného, více

mén })o velkomslsku vypadajícího Heichenhallu. Podivili

jsme se v skutku láci v jedné z nejlej^ších tamncjšith liospod,

srovnávajíce ji s drahotou v Herchtesgaden. Nemajíce

v úmyslu i)šky do Solnohradu jíti, šli jsme pknou ulicí

k nádraží a pemohše mnohé obtíže co bavorských penz
se týe, vzali jsme si lístky do Solnohradu. Za dv hodiny

byli jsme tam. Chci zde místnji o mst tomto se zmíniti.

Položeno jest pekrásn na konci Alji Solnohradských po

obou stranách inoluilné již Salzachy. .lest to luvavia Rí-
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manv. Nádraží blízké velkénui hostinci u Evropy, obklo-

penému pknými sady, pak zámek Mirabell se stejn zvaným
námstím, a kasárna nacházejí se na levém behu. Vtší

pak a znamenitjší ást msta na pravém. Msto ponkud
má ráz vlaský, majíc mnoho domv s plochými stechami,

což ostatn mén do oka padá. Ulice jsou isté a rovné,

zvlášt pak velké námstí z dom veskrz výstavných po-

zstává. U prosted nho vypíná se velká basilika, netoliko

stavbou svojí, nýbrž i jinými pracemi umleckými prosla-

vená. Na jiném námstí nachází se výborná socha slavného

hudebníka Mozarta, jemuž msto toto rodištm. S jedné

strany zirá na msto hora mnišská [Monchsberg], na nmž
vystavna jest citadela, s druhé pak kapucínská s velkým

klášterem. Po blízku jest též Gaisberg, s nhož pekrásný

rozhled po kraji se poskytuje. V celku jest dojem Solno-

hradu velmi uspokojující, jelikož má ráz úpln velkomstský.
— Prošli jsme, jak se rozumí, msto kíž na kíž, aby nám
nic, co památného neušlo, a vyhledali jsme si pak hostinec,

v nmž bychom noc strávili. Nalezli jsme u veee spole-

nost, ku kteréž jsme se na chvíli pidali, v nichž synové

rozliných zemí zastoupeni byli: Vlach, Prus, Tyrolák, Uher

a my Cechové. —
Vstali jsme, jako v obyeji na cest máme, asn z rána

a došedše na poštu pro psaní poste restante nás oekávající,

šli jsme na nádraží, abychom do Lince odejeli. Litovali

jsme velice, že velkou a krásnou partii jezerní, již díve
jsme byli vynechali, více navštíviti nemžeme, ale povtí
vždy horší a horší bylo by nám cestu tuto bez toho pokazilo

a jí pvabu všeho zbavilo. Za druhé pak mli jsme, abych

tak ekl cestování už dost, toužíce opt po stálých bydlech

a odpoinku v milé vlasti. Podle dráhy spatili jsme ješt

jedno jezero, bylo to Valerské. Kraj ím dále tím byl ote-

venjší, a v Linci leda z dáli vidli nuxlré i)ásmo krásných

hor. Z Lince, kdež pouze pes noc jsme se zdrželi, šli jsme

s ásti, s ásti jeli jsme skrz Ilaselgraben do Leonielden

a odtud pak dále pes hranice eské do Vyššího Brodu.

O cestách a mstech tchto slov šíiti více nebudu, ponvadž
jsem už díve o nich se zmínil.
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Z Vyš|šílK)] Hr|o(lu] jeli jsiiu- roviiž po dostavníku

(líleiii dli' mak' jcšli' \'llavy do KniiiiloNa, kainž jsme se

na veer líelího diu' po našem odje/du z ncicliridiallu

dostali.

Zde ješl nkolik dní jsme se j)ozdrželi, naéež z liiide-

jovic nastoupili jsme [)()slední eestu do matiky i^iahy.
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ako abiturient prohlédl si Jos. Kaizl Víde a

vykonal návštvu ve Vídni u svých píbuz-

ných, zvlášt strýce advokáta dra. Alfreda

Kaizla, muže srdce dobrého, ale smýšlením

Nmce, a u svého pítele, práv tam dlícího,

Karla Paula. S ním a pak s bratrem svým
Emanem podíval se na východní Moravu a Slovensko. V íjnu
r. 1871 dal se zapsati na právnickou fakultu university Karlo-

Ferdinandovy v Praze, 2. prosince r. 1871 byl tu immatriku-

lován a dne 31. ervence r. 1875 obdržel absolutorium.

Uební plán právnického studia v dob, kdy Kaizl vstou-

pil na universitu pražskou, spoíval na zásadách, které hr. Lev
Thun jako minislr kultu a vyuování dne 2. íjna r. 1855 vytkl

právnickým studiím v Rakousku.*) Dle zásad tch nejen se

proti dívjším pomrm rozšiovala a prohlubovala právn
historická a obecn právní studia, ale zvlášt pée se vnovala
právu nmeckému a ímskému. Naízení z r. 1855 stanovilo

jako závazné tyto pedmty a urovalo jejich poslouchání

v tomto poádku:

*) Die dcutschc K;iil-Ferdiaands-Universitat in Praií iintor der Hciíiening

seiner Majestát des Kaisers Franz Josef I. Prag 1899. 97.
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První rok: \' ohoii bzícli iiriiicckr risskc ;i pr.-iviii dt jiiiy

a rímski' j)i'áv() s (Icjiiiiiini.

DruliÝ lok v zimiiiiii hliii: obccTK' nmecko právo sou-

kromé, v lolním blui: |)n'ivní ilosolie a encyklopacdie práv-

ních vd; vedle loho l)u v zimním nebo letním bhu nebo

po oba bhy právo kanonické.

Tetí rok v obou bzích: rakouské obanské právo; vedle

toho v zimním bhu: rakouské právo trestní, v letním bhu:
trestní pi'ocess; v obou l)zich: politické vdy.

tvrtý rok v obou bzích: rakouský process obanský
s ízením mimo vci sporné; mimo to v zimním bhu: rakouské

právo obchodní a smnené a politické vdy; v bhu letním

rakouská statistika.

Ti kollegia o vdách politických mla obsahovati: ná-

rodní hospodáství, finanní vdu a nauku o onch admini-

strativních iilohách, které nenáležejí ani správ soudní ani

finanní; mla l)ýti probírána se zetelem na rakouské po-

mry, zízení a zákony.

Vedle toho byli posluchai povinni poslouchati na filo-

sofické fakult: a) za ti první bhy nejmén jedno kollegium

o filosofii, a to o praktické filosofii, b) v tetím bhu rakouské

djiny, c) v osmi bzích ješt jedno djepisné kollegium. Na
konci nebo po uplynutí tvrtého bhu skládali studující zkoušku:

z ímského práva, kanonického práva, nmeckých íšských

a právních djin ve spojení s djinami rakousk^mii. Bez této

zkoušky nebylo lze právoplatn v studiích právnických po-

kraovati.

Pražská universita nebyla tehdy jen universita nmecká.
Byla to universita utrakvistická, jakou stala se hned r. 1848

a na níž vedle nmeckých konaly se již od r. 1848 i pedilášky

v jazyku eském,*) akoliv ne tak, aby eši s Nmci byli na

universit postaveni zcela na roven.

Kaizlovými uiteli na pražské právnické fakult bylo

devt Nmc a osm Slovan; z tchto byl jeden Slovinec (Kranjc)

a sedm Cech, a z tchto sedmi Cech tyi (Tomek, Randa,

Ott, Zucker) konali své pednášky ve své mateštin. Pedná-

") Jar. GoU: Rozdlení Pražské university. V Praze 1908. 3.
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Seli: Karel Bernhard Esmarch, nadšený, oblíbený a národnostn

spravedlivý Nmec ze Šlesviku, pekladatel poesie švédské

i staronordické a epik, vystupující pod jménem „Karl von

Alsen" — instituce ímského práva, pandekty, zástavní právo,

ímské ddické právo a nauku o držb; Nmec Karl von Czyhlarz,

od r. 1858 docent pražské university, pesný a jasný ve svých

výkladech i spisech a od r. 1866 poslance na snmu království

eského — ímské právní djiny, pandekty, ímský obanský
process a zástavní právo; Heinrich Brunner, r. 1870 ze Lvova

do Prahy povolaný, nadšený v politice ideou sjednocení Nmecka
v ele s Pruskem a dualismu pro Rakousko-Uhersko, vynika-

jící odborník — nmecké právní djiny; od r. 1847 pražské

universit náležející docent, obírající se hlavn aesthetikou a

psychologií, hlasatel filosofie Herbartovy, Wilhelm Volkmann —
praktickou filosofii; djepisec msta Prahy, konservativec

v politice i v historii, kladoucí váhu na pesnost fakt.

Cech Václav Vladivoj Tomek— djepis rakouský; Nmec
Joh. Friedrich von Schulte, psobící v Praze od r. 1854, liberál,

nepítel ímského papežství a hlava starokatolictví v Cechách —
nmecké právní djiny, o pomru církve ke státu a právo cír-

kevní; po odchodu Schulteho do Bonnu r. 1872 Nmec Joh.

Nep. Schier, specialista vlastn v nmeckém právu spolkovém

a v nauce o rakouských správních zákonech — právo manželské,

právo církevní, rakouské státní právo a zákony zemdlské;
pražský rodák Nmec Friedrich Rulf, který r. 1872 ze Lvova
pišel do Prahy — mezinárodní právo a právní filosofii staro-

vku; Nmec Franz Giintner, jehož pednášky byly navštvo-
vány spíše pro vykládané pikanterie nežli njakou vdeckou
hodnotu — o soudním lékaství a soudní policii; Slovinec Josip

Kranjc (= Krainz), od r. 1871 v Praze nový professor, za

revoluního hnutí inný i politicky jako poslanec prvního íš-

ského snmu a len ústavního výboru v Kromíži, málo sice

známý liLerárn, ale uitel neobyejn piln a svdomit pi-

pravující své pednášky — nmecké právo soukromé a právo

horní; Cech Eberhard Antonín Jonák, r. 1848 poslance prvního

íšského snmu, smýšlením konservativní, od r. 1819 ]iro-

fessor pražské university, odborník v statistice a nuiž li(hi-

milný — právní eiU'ykl()])aodii, polilirkou ockononiii, finanní
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vodu ;i nauku s|)rávní; (IimIi Auloniii lijiuchi, orfí;iiiisíUor (v-

skélu) j)rávniclva svr doby, |)0(livý podporovíitcl vódi-ckvrh

snah mladé generace eské, l)adaU'l, klcrý /.iiaiiinial pražské

univorsilé vdce nové, moderní školy vdecké a jenž jako

ucilel ,,v I^akousku a zejména na Pražské uinversilé zavedl

oj)l pesn syslemalieký a í^enelieký výklad na zákkaderh

práva obecného" (Panluek) — o ol)H,íj;aci(li. obanské piávo

rakouské, ddiné, smnené,
obchodní a rodinné právo; Cech

{\v. AI. Zucker. klerý u nás

první z i)rakliku obíral se syste-

maticky trestním právem —
j)ráv() Ireslní a o ádu trest-

ním: v šlei)jích Palackého i

Tond^a kráející djepisec esk\%

nepoprn\^ch zásluh si dobyvši

v oboru eských právních djin,

zvlášt státního j)ráva eského,

Jos. Kalousek — djiny eské;

Nmec Dominik Ullmann, ná-

stupce Habietinkúv na práv-

nické fakult — obanské soud-

ní ízeni ; mladý eský profes-

sor Emil Ott, obírající se tehdy

úspšn recepcí ímského práva

v Cechách — ízení soudní mimo
vci sporné, djiny ízení soudního, ízení exekuní a ra-

kouské právo konkursní; Cech Matouš Talí, za delší as je-

din}' eský odborník v právu finanním — rakousko-uher-

skou statistiku.

Kaizl ml nejen zapsané pednášky svých j^rofessoru.

(b}^val od polovice, nkdy i od celého kolejného osvobozen),

nýbrž vtšinu jich i navštvoval. .Jako jiní vrstevníci jeho,

tak i on sedl na levé stran v síni, mezi Cechy, kdežto Xmci
zaujali sedadla na právo.*) Dva professoi, pokud víme, nej-

více zaujali tehdy Kaizlovu mysl: Schulte svými výklady

JOSEF K.\IZL.

(Ze studii universitních.)

") Dr. Jos. Štolba: Z nivcli pumtí. V Prazi- I. 71.

15



lig JUDR. JOSEF KAIZL : Z MÉHO ŽIVOTA.

O ímském papežství a Randa svými pelivými a krásnými

pednáškami, z nichž vanul duch moderního badání.

22. ervence r. 1873 podrobil se Kaizl historicko-právni

zkoušce a byl uznán schopným s vyznamenáním z práva ka-

nonického, dne 22. prosince r. 1875 podrobil se prvnímu ri-

gorosu (judicielní), dne 3. dubna r. 1876 druhému (historicko-

právni) a dne 30. ervna r. 1876 tetímu (státovdecké). Všechna

ti rigorosa složil cum applausu. Dne 3. ervence r. 1876 byl

pak na vysokém uení pražském veejn povýšen za doktora

veškerých práv.

Od 1. íjna r. 1874 do 1. íjna r. 1875 zárove, poslou-

chaje práva, jak tehdy bylo možno, sloužil jako dobrovolník

pi vojenském zásobovacím sboru v Praze. Od 1. ledna r. 1876

bvl c. k. akcesistou v reserv.

Ale nejen universitní uitelé psobí na posluchae uni-

versity, nýbrž vedle nich studentský život, v nmž poslucha

žije a do jehož víru bývá hned na poátku svých vysokoškol-

ských studií stržen. Za universitních studií Kaizlov^^h ne-

poprný vliv na eské studentstvo mlo stedisko eského

studentstva ,,Akademický tenáský spolek v Praze". Byl

založen r. 1849 za postupující reakce s tím úmyslem, aby

sousteoval k práci liberální studentstvo a pipravoval je

k psobení veejnému; v letech sedmdesátých byl to nejvliv-

njší faktor eského života studentského. Mezi 1300 až 1400

inných len ítal tehdy tento spolek, v nmž proudil nej-

jaejší život, nesoucí známky vlasteneckého nadšení a ra-

dosti mládí. V spolkových místnostech ,,Akademického te-

náského spolku", na Ferdinandov tíd . 60-11., v dom,
kde jest dnes Chodrova restaurace,*) debatovalo se v ho-

vorn na veírcích veejných i soukromých, s mladým nad-

šením, vášní i rozilením o politických pomrech eských,

po pádu kabinetu Ilohenwartova lak neulšených: lam umlou-

vány bývaly kroky k akcini za lovnoprávnosl iia universilc

*) l.ad. Oiiis: I\iiili:i \ /.pomíiu-k. V l'r;i/.c \\H\2. II.
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pražskc'; \ c> (Koii xclkýcli cíhiriKicli spolkoN vcli hviv rlciiv

o prokol polilickc- lisly i cnsopisy odboriu'; \" iiiisliiostcch

lch, ve sUidoviií', sliidovíili cliiidí slu(k'nli, kli-í iiciiiéli doiiKi

míslíi ;i klidu ki- sludiu. ,,V Akiidcniickéni (Hcniirskéni spolku"

se vysokoškolská mládež ušlechlile bavila, majíc své pvecké
a hudební sbory a svj kroužek šachislu. Xa l)ourných val-

uýcli hromadách, konaných vždy v nékler.Mii sále universll-

nim, srážely se smry, exislujíci

v ,,Akademickém tenáském
spolku" a související s rozdle-

ním eského národa v stranu

staroeskou a mladoeskou, ale

srážky ty nikdy nevadily, aby

na representaním plesu, vel-

kých veejných studentských

pedstaveních divadelních a

koncertech, ve veejnosti eské
s radostí oekávany^ch a hojn
navštvovaných, lenstvo „Aka-

demického tenáského spolku"

nevystupovalo jako sbor jediný.

Byla to doba života eského

studentstva, kdy bylo ovládá-

no vlastenectvím agitaního

nacionalismu a kdy jeho ideály

bylo: vyniknout jako politický krasoeník, dramatický umlec

nebo jako literát belletrista a nejradji jako literát básník.

Generace, mezi niž Kaizl jako universitní i)oslucha pi-

cházel, byla urena v budoucnosti k veliké práci národní. .lako

hlava eského studentstva tehdy vystupoval neúnavný .Il'Dr.

Jaromír Celakovský a mezi tmi, kdo byli ve si)olku zvlášt

innými, pipomínají zprávy spolkové: Václava hrabte Kou-

nice, Jana Podlipného, Ladislava Quise, Gustava Eima. Zik-

munda Wintra, Josefa Stupeckého, Josefa Herolda. .Jaro-

míra Hanla, Bedicha Facáka, Jana Slavíka. Jos. Anýže

a jiné.

Kaizl byl lenem ..Akademického tenáského spolku",

ale do života jeho nezasáhl nikdy aktivn.' Byl nadšen úsi)chy

JUDR. JAROMÍR CELAKOVSKÝ.

(Z let sedmdesátých.)
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stediska eského studentstva, ale nikdy mezi vdci „Akade-

mického tenáského spolku" nestál. Neml asu na tuto p-
sobnost, vyžadující mnoho práce a asu, ponvadž ml exi-

stenní pomry takové, že musil nejprve v advokátní kance-

lái svého hodného a srdeného strýce dra. Edmunda Kaizla

v Karlin, pozdji od 24. ledna r. 1876 jako domácí uitel

u hrabte Buquoie (stal se jím na doporuení prof. Ant.

Randy), vydlati si to, co mu jeho starostliví, ale etnou ro-

dinou obdaení rodie dáti nemohli. —
Jako eský poslucha práv považoval Kaizl za svoji po-

vinnost státi se lenem eského odborného spolku právnic-

kého, stediska mladé právnické generace eské, ,,Všehrdu".

Spolek eskNTh právník ,,Všehrd" konal své schze tehdy

v místnostech ,,Akademického tenáského spolku" a ml nco
pes 100 len inných. Odborná knihovna a odborné ped-
nášky byly attrakcí mladého právnického svta. Kaizl úast-

nil se inn ve ,,Všehrdu": Dne 21. ledna r. 1873 etl tam piln

sestavenou pednášku svoji ,,0 poruenství podle práva Vladi-

slavského u porovnání s právem ímským", o niž tam pítomný
dr. Jar. Hanl povdl: ,,Nemám vru jiného nic podotknouti,

nežli že s p. pednášejícím úpln souhlasím, protože celý ten

institut tak jasn pojal, jak vbec pojmouti lze." Pak výtah

z Iheringova klasického spisu ,,Boj o právo"; v správním

roce 1873—74 pednášel nejprve o hlavních zásadách a hi-

storickém vývoji práva horního a pozdji o nabývání horního

vlastnictví. Na jae r. 1873 zasedal v komisi ustavené za

úelem vydání spis Všehrdových a 5. listopadu r. 1873 byl

zvolen do správního výboru ,,Všehrdu" a stal se jednatelem

spolku. Dne 10. listopadu r. 1875 byl zvolen starostou „Vše-

hrdu" ]n-o si)rávní rok 1875—76. 3. kvtna )-. 1876 v dob,
kdy se jednalo o vyrovnání s Uhry, promluvil tam o bankách

cedulových a o bankovní otázce ])i vyrovnání rakousko-

uherském.

Ve sj)()lku ,,Všclird" Kaizl ke konci r. 1874 jako ])oslucha

tvrtého roku práv poal intensivnji a souslavnji obírali

se národním hospodástvím. Stalo se to hhivii vlivem (h-a.

Albína Brala, zakladatele eské moderní školy nár()(loh()sj)o-

dáské. lento mladý doktor práv, odborn již tehdy vysoce
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vz(l('l;iiiv, hliiliokv iiiyslilcl, lihilv, piliiv ;i <ilv piiicoxnik.

JcmIimi / iu'jli'|)ši(li ii;išicli or^uiiisáloiii vdccUýcIi, l)ii<U)U(:í

uilfl iiíiiodního liospodárslví ii;i pfii/.skr uiiíncisíIó, fhil ve

„Všoliidii" |)()(liK'l k založení odboiii innodoliosixtdnskóho.*

Dne 11. lisl()|);idii r. 1<S74 byl Iiilo odbor z;il()/.cii ;i jeho ('leny

stalo so pel piáviiíkii, kl(M~'í Iclidy nieli v úmyslu vnovali se

sludiii (liscii)liny, u nás do lé doby tolik zanedbávané: Hýli to

dr. Albín líráf, .lan Javiirek,

právník Irelílio roku, .lose!'

Kaizl, |)iávník ehrlého roku,

Bedich Miildner, právník tvr-

tého roku, Alois Vrtal, práv-

ník tvrtého roku. Duši od-

boru byl dr. Albín Bráf, který

udával program i smr týden-

ních sclizí. Bráf ze schzí

náro(lohosj)odáského odboru

„Všehrdu" uinil eský národo-

hospodáský seminá. V národo-

hosj)odáském odboru ,,Všhr-

du" probíraly se soustavn jed-

notlivé ásti národního hospo-

dáství, debatovalo se o otázce

sociální, tam byla uinna upo-

zornní na práv vydané dležité spisy a stati národo-

hospodáské, tam byly teny a probírány národohospodáské

názory Lorenze Steina, Raua, Ricarda, R. Jannasche, Maxe

Wirtha, Careye, Smitha, Lista, Hildebranda, a zvlášt Scháff-

leho a Mília. Podntem dra. Albína Bráfa jednalo se tehdy

v národohospodáském odboru ,,Všehrdn" i o tvoení eského

ná?;vosl:)ví nárolohospidáákího.

Kaizl byl vedle Bráfa nejpilnjším návštvníkem schzi

národohospodáského odboru ,,Všehrdu" a od 11. listopadu

r. 1874, od ustavení odboru, až do 18. ervna r. 1875 fun-

goval jako jeho zapisovatel. Jak hojn a živ úastnil se de-

bat, to, bohužel, nemžeme povdti. Víme jen, že tam pro-

JUDR. ALBIX BRAF.

{Z let sedmdesátých.)

*) Praiueneiu mi zde je ,,Zápisník národohospodái-skho odboru ,Ví;chrdu' ".
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bíral nkteré kapitoly knihy Millovy* a že ve schzi dne 13.

kvtna r. 1875,. když se jednalo o clu hospodáském, ,,vytknul

argumenta Careyova dle Milla".

Ohe lásky k vlasti, který vzplanul v Kaizlovi jako gym-
nasistovi v Litomyšli, za jeho studil na vysokých školách

v Praze, našel nové potravy a rozhoel se plným svým jasem.

,,asto cítím," napsal 4. kvtna r. 1874, „velikou lásku k vlasti,"

a dne 24. ledna r. 1875 znovu se piznává: ,,Hlavní u mne
dosud jest vc, kteráž ducha i srdce mé uchvacuje — láska

k vlasti." Láska Kaizlova k vlasti nebylo jen plané horo-

vání a lkaní, byla to láska inorodá, která ukládá tomu, v je-

hož srdci sídlí, tžké vlastenecké povinnosti. Kaizl na uni-

versit v Praze pro celý život svj vštípil si v nitro své to po-

znání, že svoji vlast po celý život svj chce a bude milovat,

že láska k jeho mateštin jest ním, co nikdy a nikde za-

píti nemže, co však ukládá mu zárove pracovati v každé

chvíli, soustavn a na každém míst k povznesení národa a

vlasti. Kaizl cítil nutnost veliké práce národní, když se mu
jednalo o povznesení národa a vlasti. Nebo on nebyl již za své

doby spokojen se vším, proto již jen, že to bylo eské, nýbrž

on poznával nedostatenost eskou za své doby, chtl té ne-

dostatenosti svého národa uniknout a pál si, aby plody

práce eské mohly konkurovati na tržišti svtovém. ,,Máme
teba, psal 29. záí r. 1875, solidních pracovníkv — ne leda-

bylých ochotník. Ty asy, kde u nás bylo všechno klasické

a dobré jsouc eským, chvála bohu pominuly, i u nás Ieba

na mysli míti vždy cíle veliké — by teba i nedostižné."

Kaizl na universit pražské položil si pro celou budouc-

nost svoji základy svtového názoru, názoru idealislického.

Jeho pátelé, zvlášt jeho druh z lilomyšlského gymnasia. Karel

Paul, pivedl jej na dráhu idealisinu, Kaizl na dráze lé sel rval

a na ni svoji chzi ui)evnil. Pioti píboji všednosti zach()\ával

jako universiliii poshichn i j)()Z(l('ji jako veejn ))us()i)ící

muž svj idcnnsiuus, chránil si ji'j jnko ueco |)()s\áluého.

I") Dr. All). lífl': f)r. .h.s. Kui/I. Osvclii IIHII. II. ,S7(').
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Nchyl i(li';ilisl()ii-l)l()ii/,iii\ (Clil. iicl)\l idfMlisloii-pfcpj.-ilcfiii, l)\l

..pro i(lc;ilisiii iiiiniy . . . \\vv \ jcdiKini ne/. \- sIonccIi z;'iIc-

y.v\\vi".

.I;ik() mlíidíl-; jcdiindNiiccIilcI v prodhil ten hoj iiilr;i,

klcry piodláxají \c' \ékii lom mysli Idouhiiv. /I);i\il se svrlio

Iradicionelního svlovóho iiázorii z iiil;'idi ;i poslíivil si zi-

klady názoru nového. \'íru mhidí zIimIíI ;i nrs])ráU'lil se s žád-

nou [)ositi\ní \éi()u s\ é dohy: ;ik' nc'])rišol zase lak ílalcko,

aby pestal \ul)ec \erili. Malerialislou se nestal, vida, ,,že

se inalerialisni v i)osledníeh koncíeh — nebo teba v prvních

poátcích zakládá na domnnkách, kteréž sluší zrovna tak

viti, jako že bh jest trojjedin\^".

Byl Kaizl od mládí ctižádostivým v krásném slova toho

smyslu, a nechtl propadnouti všednosti a beze stopy zmi-

zeti v djinách lidstva, ('.htl a pál si od mládí zanechati

po sob j)amátku estnou, i)amátku, kterou si umínil zaslou-

žit si studiem a poctivou prací.

Kaizlovi jako universitnímu })osluchai nedostaovalo

])roto, aby— jako veliká ada jeho vrstevník — chodU do ped-
nášek, odbyl si zkoušky, vydlal si, co poteboval k své ob-

živ, bavil se na plesích a v divadlech a flirtoval s dvaty,
on od sebe sám, ve jménu cíle, který si postavil, chtl a musil

chtíli více: On poal býti nespokojen s tím, co vdl a poal
úrovni prmrného eského studenta své doby unikali

studiem odbor, které mu vysoká škola ])ražská jako

svému posluchai svými naízeními neukládala. Kaizl obíral

se studiem svtových básník, etl Shakespearea, Homera,

básn Ossianovy, Bérangera, Heinea, Ariosla, Byrona, Wal-

tera Scolta, Tomáše Moora, Longfelowa, Buhvera a jiné,

soustavn studuje moderní ei, kleré sludovati zapoal již

jako gyninasisla. Vedle eí slovanských, ruštiny a polštiny,

které znáti ukládalo mu jeho vdomí slovanské, zdokonaluje

se v anglitin, francouzštin a v lét r. 1874 seznamuje se i s ital-

štinou. Dle spis Dastichových a (Jos.) Durdika vniká v lo-

giku a psychologii, Fr. Palacký jest mu svými ..Djinami"

uitelem v djinách eských. Stopuje pilné veškery zjevy

na poli slibn pokraující eské literatury a podává o nich

od konce r. 1872 zprávy svému i duševn spíznnému bratru



124 JUDR. JOSEF KAIZL : Z MÉHO ŽIVOTA.

Emanovi, který tehdy se stal úedníkem u jižní dráhy ve

Vídni. A hteraturu eskou stopuje již kriticky, nechváU vše

již proto, že je to eské. Nelíbí se mu na p. Hálkovy básn
,,V pírod", akoliv Hálka považuje za nejvtšího z žijících

básník eských, velebí Ad. Heyduka, je nadšen Gustavem

Pflegrem jako romanopiscem (,,Z malého svta", ,,Ztracený

život"), chválí záslužnou innost Václava Vlka, oste odsu-

zuje kritickou a dramatickou innost Fr. Zákrejse atd. atd.

Je velikým pívržencem poesie romantické, jímž se stal na

poátku svých studií universitních a v níž utvrdil se vlivem

etby poesie Byronovy.

Mezi projevy vlastenectví poítalo se u universitní mlá-

deže eské let sedmdesát}^ch býti inným na poli literárním.

Universitní mládež eská s úctou a uznáním pohlížela na lite-

rární kroužek v ,, Umlecké Besed", v nmž pracovali Jar.

Celakovský, Jar. Goll, Jos. Durdík, Antal Stašek, O. Ho-

stinský, Mir. Krajník, Ferd. Šulc, Václav Vlek a j. a j. a je-

muž vévodil Vítzslav Hálek. Nebylo toužnjším páním
vlastenecky smýšlejícího studenta nežli dostati, se do styku

s tmito literárními pracovníky a po vzoru jich pokusiti se

o eskou báse nebo o eskou belletrii.

Kaizl, jak jsme díve sl^^šeli, již jako gymnasista pokoušel

se o milostné básn i o prosu a na universit v této innosti

pokraoval. Nejprve psal jen proto, aby plnil píkaz své doby

a byl literárn inným, pozdji psáti básn považoval za po-

tebu svého nitra. Maje na pamti malomstské pomry lito-

myšlské a v Ústí n. Orlicí a souasn okouzlen satirou, vti-

pem a frivolností své etby, Heinea, psal v dubnu r. 1872

obrázek ,,Ze života Pana Purkmistra" a veselohru ve stylu

frašek Šamberkových ,,Reálka aneb Šosáctví a pokrok", v nichž

neumlým ješt pérem svým tepal malomstské zpátenictví,

nepochopení pokroku, netenost a malichernost malomstskou.

V tutéž dobu dle poznámek svých z hlavních prázdnin po-

psal satiricky svoji, proti plánu díve ukonenou cestu na

Slovensku. Z cestopisu toho zachovala se nám jen partie ko-

nená, ktci;'i t;iké v tomto vydání jest otištna. Na jae r. 1872
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— dle eské mody sv doby — pekládá /. |)()j)iiláiiiili(), ;il.; ind-

kéhíí fiiiHcoiizskélio msákii, z Tíónnifícrij, a dle básní Ossiano-

v\^cli skládá svóho nám neznámého Zajatce, kter}' byl v ervnu
r. 1872 prijíd k olišléní do „Svtozora", ale pak nikdy tam oti-

štn nebyl. Touha po žen a flirt s ženou dávají vznik jeho bás-

ním milostným, z nichž veškery jeví znanou dovednost a

velkou setlost, ale zárove svdi, že pole poesie nebylo to

pole, na nmž Kaizl byl by si

dobyl mista vynikajícího. Jednu

z tchto milostných básní,, Opu-
štný" dne 4. ervence r. 1873

otiskl ,,Svtozor".

Pilná etba romantické poe-

sie a získání Kaizla tomuto

smru nutkaly jej, aby se po-

kusil o njakou báse roman-

tickou vtších rozmr. Již

v druhé polovici íjna r. 1873

ml pro báse podobnou hoto-

vy ti episodická vypsání kra-

jiny, upomínající siln na poe-

sii Máchovu, akoliv sám ješt

nevdl, jaký bude obsah básn.
Myšlenky své se pak na dlou-

ho nevzdal. Jeho páním bylo

sepsati romantickou báse „

—

málo dje -— mnoho úvah —
samá subjektivnost — úvahy
Byron", báse, jejímž obsahem by bylo ,,nco cituplného,

nco s tichými city, zádumivého a nešastného". V polo-

vici ervna r. 1874 ml již rozvrh k básni, již tehdy na-

zval ,,Šera duch", 10. bezna r. 1875 ml z básn hotovo

132 veršv a nový rozvrh celé básn. Mla to býti báse
bez dje, která by byla istým zrcadlem tehdejšího

vnitního stavu Kaizlova. Smr básn, nám cele nezacho-

vané, byl ,,velmi elegický — zádumivý — výsledek to trp-

kých zkušeností životem, výsledek to zmaru všech vzneše-

ných snah, všednosti a zloby lidstva", ukonení jeji zname-

16

VÍTZSLAV IIALEK.

ovšem ,,gloomv" — á la
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nalo „odíkání se všeho pozemskélio, uzavírání se v sebe sama;

tlo jest okovem ducha — život jest bídn^^m živoením phn^m
strastí, žalu, sklamání". Zda tuto báse Kaizl kdy dokonil,

tžko povdti, ale pravd podobnou vcí jest, že k jejímu

ukoneni nikdy nedospl. Zanechal básnní, díve nežli tuto

báse ukonil, akoliv práv skládaje tuto báse ml chvil-

kové úmysly: (7. dubna r. 1874) oddati ,,se zcela a jedin

poesii" ,,krom chléb zaopatujícího povolání".

Básní velikých rozmr, kterou Kaizl ukonil, pokud se

obíral poesií, byla báse ,,Vlas", z níž zachovaly se nám n-
které úryvk}'. Slyšeli jsme díve, že o básni té poal praco-

vati již jako octaván. Myšlenka k ,,Vlasti" v Kaizlovi

zrodila se ve chvílích nadšení, v opojení láskou k vlasti. Mla
to býti pvodn báse epická, opvající nejznamenitjší doby

eských djin a pekypující city vlasteneckými. Od svých

studií gymnasijních až do záí r. 1874 vnoval Kaizl své práz-

dné chvíle básni ,,Vlast", kterouž nejednou v ástech pe-
pracoval a jejíž stavbu pedlal úpln v prosinci r. 1873, kdy
siln byl oddán poesii romantické a kdy ,,Vlast" nechtl míti

jen básní epickou, nýbrž i filosofickou. ,,Vlast", která sestá-

vala nejprve z jedenácti oddíl (I. Pedzpv, II. Úvod, III.

Sen, IV. Svornost a úpadek náš, V. Po bitv na Bílé Hoe,
VI. 200. výroní den, VII. Vzkíšení, VIII. Úvahy, IX. Frag-

menty, X, Cíl života, XI. Dozpv), a po ukonení z desíti

oddíl, z nichž každý zase ml nkolik slok, byla celá skládána

v jambech. Z její osnovy, z ledna r. 1874, víme o jejím ol)-

sahu, že vedle pedzpvu a dozpvu, byla opvala lásku k \la-

sti, a na píkladech z esk}'ch djin, z válek husitských, na

Bílé Hoe, z dob našeho probuzení, byla vybízela k svorné,

vlastenecké práci národní. Na l)ásni ,,Vlasti" Kaizl mnoho
si zakládal (za nejzdailejší pokládal ,,200. výroní den") a

tšil se, že stane se jeho první básnickou prací, samostatn
vydanou, která snese i mítka písnjšího. Nestala se jí.

Úryvky z ní pinesl jen Svtozor 18. ervence r. 1873 a v Al-

manachu akademického tenáského spolku nevyšlo z , .Vla-

sti" nic, akoliv Kaizl poslal jeho iv(hikci ásl své práce. \\u-

kopis celé básn se luv.achoval.
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.lako |)()sliirli:ic |)i;'i\- poin;! Ncdlc poesii- ;i Ijulli-lrii; za-

hývíili se Kaizl sliidiem ved |)r;'i\nich a slátníli. PrcílnáAky

jeho uillii získá\aly iio pio len nebo oikmi oho |)ráv. .lako

posliiclia pi\ni{Ii (ixou roku j)rá\ obíral se právem ceskvin,

zvlá.šle v (lol)o jeho vysplcsli za VhuU.shixa II., na než v ped-
náškách byl upozornn, ale kleré soustavné lehdv se je.št

nevykládalo, vnikal do systému ])rá\a ímského, jehož loí^ic-

kou konstrukcí je pímo nadšen, a pokoušel se o srovnání

])iáv eského s ímským. V léto dobé poaly Kaizlovy v-
deeké i)rvotiny, jeho pednáška o poruenství jiodlc slaro-

eského práva ve Všehrdu a lánek o Irhu (Kaufverlrag),

klerý by byl býval rád chlel nkdy otisknouti v odborném
asopise eských právníkv, „Právníku". Když uilelem

Kaizlovým na universil slal se Ani. Randa, Kaizl nadšen

pednáškami a melhodou j)ráva civilního, vnoval se sludiu

})ráva toho. V lét 1875 obíral se otázkou ,,zástavního práva

k vcem nemovitým", kteroužto prací ucházel se také o cenu

40 zl. r. ., kterou každoron vypisuje právnická fakulta

pro své posluchae. Jako poslucha tvrtého roku vlivem

pedsedy národohospodáského odboru ,,Všehrdu", dra. Al-

bína Bráfa, rozhodl se obírati se odborn politickou oekonomií.

S prací na jíoli vdeckém zrodily se v Kaizlovi vždy úmysly

vdecký odbor, kteiý se mu práv v té nebo oné dob zamlou-

val, pstovati jako universitní uitel. Když žil ješt v nadšení

nad právem ímským, 15. listopadu i". 1873, svoval se

svému bratrovi Emanovi, že by se chtl státi professorem

])ráva ímského, pokud možno na pražské universit, když

pak ])ojal zálibu k politické oekonomii, 1. srpna r. 1875, byl

rozhodnut pipravovati se k uitelství pro politické hospo-

dáství na vysokých školách. Byl tehdy odhodlán pevn ne-

vnovati se ani soudní služb ani advokacii, nýbrž politické

oekonomii, a pí])ravu svoji pro úad professorský chtl zaíti

v Anglii nebo v Nmecku, nejspíše v Lipsku nebo v Tiibin-

kách, kamž zvlášt lákal jej, jemu s\'ými spisy již z národo-

hospodáského odboru „Všehrdu" známý, bývalý rakouský mi-

nistr z éry llohen\vartov3% A. Scháffle, žijící tehdy v Tiibinkách

v píkaznosti. Xa zaátku srpna r. 187(i ml Kaizl podánu žá-

dost za stipendium k návštv cizozemské university. Podjmra
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jeho žádosti universitou i vlivem jeho strýce dra. Edmunda
Kaizla poHtickými initeli byla mu zajištna i mohl se Kaizl

právem tšiti, že stipendium bude mu udleno. Ml pro pí-

pad, že stipendium dostane, plán jíti na zimní semestr na uni-

versitu strassburskou, a to „k vli Francouzm", a na letní

semestr do Nmec, nejspíše do Heidelberga. Svých dívj-
ších plán o Anglii, Lipsku a Tbinkách již tehdy zanechal.

Když pozorujeme innost Kaizlovu za dob jeho univer-

sitních studií, jednu známku její nemžeme mlením pomi-

nouti. Je to jeho nadání organisatorské. Z jeho dopis té doby
vyplývá to nad jiné. Kaizl jako universitní poslucha ml
již v sob ten dar nabádati k práci pro prospch obecný, jíž

sám pln byl oddán, a pro práci takovou dovedl získávati.

Svého strýce dra. Edmunda Kaizla pobízel, aby jako znalec

jazyka a života anglického vnoval se u nás studiu práva an-

glického, a téhož strýce ml k innosti na zanedbaném tehda

poli eské novelly a eského románu. Svého bratra Emanuela
v dopise stále nabádal k práci literární a byl nešasten, když

nedaily se mu jeho pokusy získati innosti literární pítele

Vincence Quise.

Svj talent organisaní osvdil pak i jako jednatel a sta-

rosta spolku ,,Všehrdu". Léta jednatelování a starostenství

Kaizlova ve ,,Všehrdu" náležejí k plodným létm tohoto

spolku mladé eské generace právnické.

Zájem pro život politický projevoval Jos. Kaizl již jako

gymnasista; v dob studií universitních pirozen zájem ten

jen stoupl. Když pišel Kaizl na universitu, eská politika

byla zklamána ve velikých státoprávních nadjích svých z doby
1 lohenwarlovy. Nadje eských politik, Ilohenwart, padl, a che-

fem rakouské vlády stal se dne 25. listopadu r. 1871 solnohradský

místoíhžitel, hrdý aristokrat, zaujatý, ústavovrný, Adolf

kníže Auersperg, jehož úkolem jjylo íšskou radu uiniti úpln
nezávislou od zemských snm, a zavedením pímých voleb

do íšské rady eské politice státoprávní zasadili rány nejtžší.



JUDR. JOSEF KAIZr, : z MKHO ŽIVOTA. 129

eská politikii iiiilézala se Iclidy \ iicj\c'lšíiii ir)zt r|)cciii ze

zlroskoláiií akee slátopráviií za 1 loliciiwai ta a vvlrvalítsl í

ve vzdoru ehlla za Aiierspciífa dohýli jjolitické sarrioslat-

nosti, jíž jinak (i()l)\ii nemohla.

Jos. Kaizl v nazírání na polilieké pomiy eské lelidejsí

doby nacházel se siln pod vlivem svého strýce dra. Kdiiiunda

Kaizla. Jako jeho strýc Edmund, tak i on cítil trapnost eské
politické situace r. 1872, jako jeho strýc, tak i on s naptím
a rozhoením stopoval veškery kroky vlády, smující k za-

vedení pímých voleb do íšské rady. Po rozdvojení politic-

kého tábora eského, v tábor staroeský a mladoeský, jako

jeho stiýc dr. Edmund Kaizl, cítil se i Josef Kaizl pívržen-

cem strany staroeské, a to proto, že strana ta neoblomné

hájila eského státního práva. Jako strana staroeská, jako její

poslanec a strýc Josefa Kaizla, dr. Edmund Kaizl, byl pro ra-

dikální taktíku státoprávní, pro pasivitu nejen vi íšské

rad, nýbrž i vi snmu království eského, tak i Josef Kaizl

byl nadšen trpn^-m odporem, jak jej hlásal staroeský radika-

lism. Zrovna jako dr. Edmund Kaizl, tak i jeho synovec,

Josef Kaizl, ml radost nad volebními neúspchy pívrženc
obeslání snmu království eského a byl nemile doten, když

21. ledna r. 1874 Moravané passivity vi íšské rad zane-

chali. Jako jeho strýc, tak i Josef Kaizl za propuklébo boje

Slovan v Turecku (v lét r. 1875) tšil se z boje pokrevn^-ch

bratí za svobodu — a kojil se nadjí, že boje ty budou míti

píznivé vyhlídky pro eskou politiku státoprávní, a jako

jeho strýc, tak i Jos. Kaizl upadl do politického pesimisnm,

když b^do nad jiné patrno, že taktika pasivní oposice ne-

mže na žádné katastrofy zahraniní spoléhati a když nové

vyrovnání s Uhry bylo vládami dokoneno a hotovo.

Jako universitní poslucha za nejchytejšího a nejodváž-

njšího z lidí staroeských pokládal redaktora ,, Politik",

tehdy ješt až do krajnosti v otázce státoprávní oddaného

radikalismu, J. S. Skrejšovského, a nenávidl Mladoechy a

zvlášt vdce jejich, oba Grégry, JuUa a Eduarda, jakol)y

motivy jejich jednání nebyly vcné, nýbrž osobním prosp-

chem diktované. Ale nikdy nedošel tak daleko, aby byl ne-

uznával oprávnnost a nutnost nkterých programových zásad
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smru, a od r. 1874 strany mladoeské. Zde rozcházel se Jos.

Kaizl se svým strýcem drem Edmundem Kaizlem, a proti nmu
ml své mínní vlastní. Jos. Kaizlovi, jako rozhodnému li-

berálu zamlouval se hlavn a pedevším protiklerikalismus

smru mladoeského, s jeho sympatiemi setkávaly se akce

protiklerikální, které Mladoeši, nebo jejich orgán „Národní

listy" podnikaly ješt ped ustavením svým ve stranu, a ne-

dvrou naplovalo jej spojení eských politik s klerikáln-

feudální stranou a spoléhání na nespolehlivé politické spo-

jence, Poláky.

Celkem však neml Kaizl za svých studií universitních

vyhranného a vlastní prací založeného politického pesvd-
ení. ,,Nemám dosud náležitého rozhledu, a brzo tu brzo onde

se mi nco více líbí . .
." Tak napsal 30. listopadu r. 1873 a

slova ta výborn jej v této vci churakterisuji.

K zálib Jos. Kaizla náleželo cestovati o prázdninách.

Srpen r. 1872 s bratrem Emanem a srpen r. 1873 strávil na
Šumav, zvlášt po oba roky v Osí; v srpnu r. 1874 vykonal

cestu na jih s bratrem Emanem (u nhož se zdržel na stanici

v Polanech) a pítelem Vincencem Quisem. Dle záznam
o vydáních víme, že Jos. Kaizl byl 31. ervence r. 1874 ve

Vídni, 2. srpna v Štýrském Hradci, 15. srpna v Postojn, 16.

srpna v Terstu, 25. srpna v Benátkách, 25. srpna v Gorici,

30. srpna pes Znojmo vrátil se do Prahy. O prázdninách

r. 1876, po doktorátu, se strýcem dr. Edmundem Kaizlem
navštívil rakouské Alpy slovanské.

Z dopis Jos. Kaizla

:

1871. 28. c-crvciicc. ^i(ll.

.h)S('l Kitizl slrijci (lni h^liDuiiilovi Kaizlovi.

Chci 4'i toliko i)sáli o své návštv u strýce Kaizla*).

Když jsem Lam vstoupil a jemu se pedstavil, byl jak se

zdálo, v dosti špatném rozmaru; hovor vázl z poátku tak,

*) Advokát JlJDr. Alfml i\;ii/,l.
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y.v už jsem chlrl odcjíli. I*;ik js( iii iiiii dh jilio pf/mi

iikí'iz;il vys\C'(liií, I ii |)i;i\il: ;i sclilcclili r I )ciil,s(licr hisl,

;i spaliv výhoiii z cšliny*) ícUl: Icli li:il)( *í(liorl, fhiss ihr

solchc ccIuMi sid, icli li;il) riiicii I l;iss íe^en clic |j iit,

wcil sio <>ar so (luiiim siiid. Illodrl jsem hovor na iiéco

jiného |)ivvésLi, což st- lóž pošLsLilo. Když jsem, ])cs ho-

dinu se /.(hžcv, odcházel, ])ravil: Na, lass dich wieder emal

anschauen, a pozval mne na nedli (\' 1 hod.) na obd. Hvl

došli jirívtivým.

1871. Hl. OiMviiuc. Víde.

Josef Kdizl stríjci drn lulimuidii Kdizlovi <i babice Kaizlové.

K sni(hini chodíme do blízké malé kavárny, kdež za

8 kr. máme kávu a všechny elnjší vídeské asopisy;

pak odebereme se do njaké sbírky, kdež obyejn k jedné

hodin prodléváme; potom jdeme do Gausovy pivnice na

Ringstrasse k obdu; jíme každý polévku, pak pospolit

porci masa a peené se sklenicí piva; stává nás to asi

50 kr. (každého). Odpoledne si bu vyjdeme procházkou

aneb jdeme do sbírek, a k veeru do i)rálru neb do njaké
l)ivnice veeet asi za 20 kr. V Bischoffov pivnici u skotské

brány je ohromná porce výborného gullyasu za 10 kr.

Málokdy stane se, že svaíme. Dvakrále byli jsme v Pro-

cházkov kavárn si peísti eské listy, dnes tam zase

pjdeme dovdt se posouzení slavnosti v pruském Brn.
— Vera byl jsem u strýce, jehož úctu Vám skázati mám
na obd; slušn a dobe jsem byl pijat a hostn; po ko-

láích pinesli njaké nádoby — myslel jsem, že to bude

njaký nápoj vinný nebo likér, ale byla to teplá voda k vy-

pláchnutí úst; to tam každý u obda chrochtal a prskal,

až žaludek se obracel; to je divné ustanovení. Strýc si

Tebe**) strašným Cechem, rusofilem, panslavistou, nmco-
žroutem atd. . . . j)edstavuje. Na, la soli er mir damit

nicht kommen — pravil, a já jsem si myslel: šak on ne.

Pravil, že jsi byl také — ohslupuere comes, vox faucibus

*) Na iiuilurilníin \ ysvodOtMií ml Jos. Kaizl z lu-miiiy ilo.statené.

z eštiny výborní'.

**) Dra Ednuiiula Kai/.la.
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haesit — ii Sokola, ale ponvadž pece nejsi tak vzteklým,

jsi prý brzo odešel, že jsi vidl, tasz lauter tumme, tolle

Lait drinn sain. ekl jsem mu, že nejspíše budeme cestovati

do Krkonoš a do Drážan, nebo kdybych byl ekl, že do

Tater, byl by ml vztek . . . Spcháme n^aií do musea

umleckého. — Že moji pp. profesoi*) o mne tak chvaln

se zmínili, že . pr [ofessor] Eduard Novotný mnou se za-

jímá, velice mne potšilo; prof. [Fr.] Paul}^ a dá se

vycpati .... Od [Karla] Paula poruení.

1871. 3. srpna. Víde.

Josef Kaizl strýci drn Edmundu Kaizlovi.

Velice mne to potšilo, že Ty jediný tak brzo jsi mi

odepsal, kdežto otec mi ješt ani jediného dopisu nezaslal;

v cizin teprve lovk vidí a cítí, kterak milé mu zprávy

z domu, a kterak drahý mu domov— i užší i širší. . . . Když
v nedli u strýce na obd jsem byl, i teta i Julius pítomni

byli. Když jsem odcházel, strýc [dr. Alfred Kaizl] optn
k obdu na úterý mne pozval; tu již o politických ná-

hledech mén, ale tím zuívej i mluveno, však cítili snad,

že mi to nemilé a dali pokoj, pišel tam k obdu Alfred**),

velmi špatn vyhlížející, jenž velmi laskav ke mn se

choval a velmi mnoho po Tob dotazoval se. Po obd do

Juliova pokoje jsem zaveden byl, kdež doutník jsme vy-

kouili a hovoili; má tam množství rapír, šavlí, dýk,

dýmek, cerevísek atd., které o jeho dívjším buršáctví

svdí; ostatn je lovk zcela solidní, pívtivý; ptal se

mne — patrn neví, že Nmec nejsem — zdali též na stu-

dentský život se podívám — ekl jsem „pokud možno".

Julius mne ješt na jednou pozval; pjdu tam zítra po

obd; ode všech Vám poruení. — Jak známo, v sobotu

odpoledne odjedeme do Beclavi, tam budeme pes noc,

ráno pjdeme do parku lednického, a odpoledne pojedeme

do Uh. Hradišt, kde s [bratrem] Emanem se sejdeme.

Krakov je a není v plánu, zbude-li penz, pjdeme tam

*) z gymnasia nialostranskclio.

**) Alfred, editel ji/.ní dráhy, ;i .lulius, synové dra Alfreda Kai/Ia,

advokáta.



jriiR. rosici- KAizi. : v. mkiio života. 133

každviii /,|)iis()l)ciii. I'jii;iii je piilis (lloulio \ IJlonivsIi, jen

;i luiioho n('iilr;ilil.

Vcní jsiiR' l)yU v operním divadle na fantastickém

balleUi „Flick a Flock", tolik nákladu a velkolepostí jsem

ješt nevidl; divadlo je krásné a ohromné; místo na

poslední galleiii (k slaní) slojí GO kr. k sezení 1 zl. 50 kr.;

sedadla v pízemí 5 zl. a 4 zL; lože 25 zl. — 20 zl. Den
ped tím v tétéž opee vidli jsme Wagnerova znamenitého

Lohengrina.

Zde jsem koupil Shakespeara v originálu, v jednom
svazku, tak jako anglické knihy u [Vojty] Xáprstka

skvostn vázaného, ješt nerozezaného za 90 kr. r. . —
vydání z roku 1868 od Knighta.

Z denníku Jos. Kaizla.

Dne 11. záí 1871. Kniho myšlenek mých! Dva msíce nemohl

jsem srdce své sviti zase Tob — nyní poj a snes trp-

liv škrabavé péro, a poslyš, co Ti poví — však pry
s žerty! — Dne 19. ervence odbyl jsem s velmi slušným

výsledkem maturitu; na to jel jsem ke Karlovi [Paulovi]

do Vídn a 6. srpna odtamtud do Uh. Hradišt, Brodu,

Hrozenkova, Trenína, do Hlavy, kde nás špatná strava

a neistota k útku na zpt pimly. O cest zde nebudu

šíiti slov, odbudu to lépe na jiném míst.*) Chci jen o ny-

njším svém postavení nkolik slov napsati. Nejdíve o pá-
telství s Karlem [Paulem]. Jaké to slovo pátelství; jsou-li

upímnost a trplivost samy o sob juž pátelstvím, pak

ovšem Karlv pítel jsem, nejsou-li však dostaujícími, a

teba-li lásky — inu tu ovšem nikterakž; nevím, ím to je,

že Karel — a mohu to íci — jsem tomu chtl, ba milerád

bych to byl udlal — tedy že Karel lásky ve mn roznítiti

nemohl; nešlo to, nejde to, nepjde to, a dlá cokolivk;

ale nutiti se nebudu — vždy nemohu. Však on dobe ví,

že jeho nenluju — vždy mi to kolikráte ekl — ale jak}'

je to zpsob a mrav. Budu Karlovi upímným, to ano.

*) Popis této cesty se nám zachoval jen v rásti.

17
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ukážu mu teba i tato slova, ale abych s ním stále jen ob-

coval, ba denn jen s ním vždy po práci mluvil — bh
toho mne chra! Dobe, že do Prahy pijde; nebudu museti

psáti šalb}' — píšu-li pravdu, onemocní; chra Bh, abych

citm tm se smál — vždy dobe je znám, však nyní cizí

mi jsou — nezbývá mi, než ho litovati. Obrátím letos

zetel svj k studiím a k — lásce a k té Karel není — to

mi Hurych lépe pomže. Dosud — od té doby co do Li-

tom[yšle] jsem pijel, je mysl moje plna lásky. V Lit[o-

myšli] chodil jsem za Pepinkou S . . kovou — první to

o lásku pokus — však Vurm píchodem mi to pokazil —
a zde n^-ní chodím — totiž byl jsem dvakráte s klubem
am[erických dam] a tu chtl jsem zamilovati se, ba byl

bych to skorém již udlal, jen že ta moje vyhlédnutá byla

píliš malou, k hubice na bobek b^d bych si musel sed-

nouti, a to není nic — ted}^ prozatím vale! Byla to Ottilie

H . . . ková. Její sestra je jinší kos. Ob jsou píjemné,

slušné i co do chování, zevnjšku i co do krásy; však starší

má lepší a vtší postavu, jen že jsem jí ješt ruku netiskl,

ani tisknouti si jí dal, jako u mladší. Marie H . . . ková
jmenuje se ona vtší; ostatn v klubu mnoho krásy není —
však já pokám až v tanírn a pak na plesích! — Jsem
u strjxe v praxi; právnictví velmi se mi líbí. — Naše po-

litická situace je znamenitá; vyrovnání se -daí. echle
plesej! Na zdar ! ! !

V Praze dne 15. zái 1871. Již dnes opt chci nco napsati, a

sice v zamilovaném svém snní a bdní. — V pátek — to

jest dnes tomu týden — co jsem byl se strýcem a s Hu-
rychem — o lomLo pozdji — v Cernošicích, kde a[merický]

k[lub] se nacházel. B3do tam dvat dost— mnoho po-

volaných, ale žádná vyvolená; jednu — Oltilii H . . . kovu
— vyprovázel jsem v noci až na Hradany sám domv;
kdyby trochu vtší byla, zaal bych s ní nco — ale je mi
až píliš malá, ostatn dosti pkná a píjemná; od ostru-

hové ulice až k svatému Jií trvajícím tisknutím ruky
jsem ji odbyl; — v nedli na to byli jsme s klubem v Stro-

movce; dvata tam vypadala mnohem eletíantnji, i bylo

tam též nkolik nových hezkých; snad jio ádném prq-
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l)K''<liiuli. ii\;'ižní ;i inozkoiiiiuiiii iicco uinili se flá, v.4ak

pocliybuju. (lliiilc' k loiiiii mi iiedoslúvá se. Vera ml
jsem krásný sen o Marii Seli ové. Potkal jsem ji

jdoucí s rodii; zstali jsme pozadu hovoíce, až ona

pravila: Vidíte, vy jste mi lak kivdil. - Já však objal

jsem ji kolem krku ka — i mlte! A tak horoucn jsme se

líbali, že jsme se div neudusili; strach, že nás její rodie

l)ohešují, perval lahodné toto poínání; kéž se mi tako-

véto jednou uskuteni. lj.i;n oio momio!

Dm' '2'2. záí 1871. Dnes optné jednou pohroužil jsem mysl

svou v dni minulé, v dni prvního, blahého a krátkého

pátelství; všechny dopisy Juliovy [Voldického] jsem

proetl, ba prostudoval a uspoádal; kéž bych mohl zase

jednou takových asv zažíti, jako byly ony minulé; však

se toho snad ješt dokám; snad brzo, snad pozd stane

se to; mám nadji, že s Malým, pijde-li do Prahy, nco
zaíti se dá; musím se o nm njak zpraviti, s Vold[nckým]

už nic neni, my jsme sob ztraceni; ale Malý mne vábí,

pátelství, ó pátelství — emu ty jména

i poskytuješ? Málo kdo t zná a kdo t pozná, pokoje nemá,

pakli T ztratil; já jej zase najdu, ku blahu a slasti vlastní?

Pátele musím míti a milenku (alespo tuto na as), ne-

mám obého. O Karlovi [Paulovi] v pedpedešlé zápisce

jsem se zmínil. Jeho nyní už jedin lituji; na mne a si

neztéžujc; a mi najde njaký dopis, v nmž mu pravím,

kterak ho miluju. Lstn všemu jsem se whýbal podob-

nému, dlaje jakoby to se rozumlo, a on nic nepozoroval;

jeho jsem jak živ ani okamžik nemiloval — nemohu —
chtl jsem, ale co vle — co láska! Spíše slunce s dráh}^ své

sejde, než já Karla milovati budu. Viz pedpedešlou

zápisku — a jak si ustelu, tak ležím, píležitost — oh to.

A nyní chce ješt, abychom se denn navštvovali — dej

Ti pánbh dobrou noc! toho nechám býti; já mu pravdu

nemohu íci, tož bych mu ji leda napsal, však já to též

uiním, ale zase ho lituj u; ml by to cítiti a (jit ke všem

ertm); Paul psal, však se to njak poídí, jen vzmužíte

do pedu. Vypuditi ho nechci — ale chci s ním obcovati,

dle vlastní vle: navštíviti ho kdy se mn líbí, však kdyby
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mi to nechal na vli, dosti asto by mne vidl u sebe —
denn ovšem ne, však se to tak jako tak nestane, nco se

najde, jak pravím, já za to nemohu!

Dne 1. íjna 1871. Roziiiyslil jsem se jinak, já Karla úpln nechci

a nechtl zanechati, z píin to velmi rzných; ale a je

pamtliv našeho pomru, a nech nežádá více ode mne, než

mohu. Budu s ním obcovati — ale ne denn, aniž na ho-

dinu bych se vázal; to bylo njaký as s V[oldickým]

jiné; láska tu, — láska tam — to se shoduje; ale mezi námi

tomu není tak; nechci s Karlem [Paulem] se rozejíti, ale

nechci mu práti práv, jež má, koho skuten miluj u; chtl

jsem jej milovati — ale nepodailo-li se to, kdy jedin

mohlo se podaiti — více to nepjde. Budu k nmu jako

díve, upímným jako jindy; ale a už mne šetí se vším

miliskováním — jako ve Vídni — kdybych já miloval jej,

jak on mne — byl by to krásný život, byl bych tomu rád,

byl bych blažen — ale tak mohu sob ústa otíti, a hledti,

abych jemu ten kousek blaženosti nepokazil, nuže mjž
si ji, ale jen a je spokojenj^m a skromn^in. Chtl jsem

opravdu s ním úpln pátelství petrhnouti — i hladil mi

k tomu svými listy dráhu — ale ne — zanechám toho,

pokud mohu; nevím, dám-li mu toto ísti— nedám-li, jinak

se mu vyjádím. O jiných svých záležitostech jindy, jen

to, že mám od strýce 15 zl. na msíc; snadno vydláno!
Quod bonm, faustum, felixque fial! Nyní pjdu spát a

budu o ledaems rozjímati.

Dne 4. íjna [1871]. Dnes jsem byl poprvé v tanírn, a skoro

už jsem se zamiloval; vyhlídl jsem si to nejpknjší dve
(rusovlasé), šel jsem je provodit až k domu pod nfové]

zám[ecké] schody; quod bonm etc. Dnes pijel Paul;

denník neuvidí asi až za 2 msíce. — Vera byl jsem v di-

vadle, dávali Rozkošného nové ,, Svatojanské proudy".

Došli slušná opera; mísly i krásná —
Dne 5. íjna 1871. Vera dne 4. pijel Karel [Paulj; vidíme, jak

se lovk mýlí; zdá se mi nyní, že jej pece trochu mám rád,

ani jsem si nemyslil, že lak rychle se to poddá. Však já

mívám nkdy vilocliy a podivné myšlenky, a jsou již
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nkdy iicopiiis iiciir, ;il' ()|n;'i\ iiciir: iiciii lomu íI;'i\ii(), co

na Kííi|laJ jšlO zlost jsem nul. ale nyní ani Irorliu, ba

skoro — an conlrolleur — nc'l)ol vždy jen vidim, že on

mne vtimi miluje. Vidim, že je šasten, ha l)lažcn, když

l)nvetivým a laskavým k nmu jsem, vidím, že radostí jej

napluje, když sebe menší náklonnost mu okážu — nuže,

hei mu to udlati, vždy vidím, že i mn to na odjjor není,

a lovka lak milujícího, tak oddaného, ba obtavého
v širém svt bych pohledal. Quod l)onuin atd. pravím

j)o druhé s myslí upímnou; denník za njaký as, teba
brzo mu peísti dám; chci mu upímným opt býti.

Pozoruj u, že do oné rusovlase z tanírny skoro trochu

zamilován jsem; toUk vím jen o ní, že G . . be se jmenuje

a z Bušthradu pochází: až budu více vdti, napíšu; pro-

zatím chodím za ní. ])okud mohu.

Dne 6. íjna 187 1. Zapisování do denníku stalo se mi nyní —
jak ostatn patrno — vcí velice milou a píjemnou;

myslím, že pochází to odtud, že nemusím nyní tolik psaní

psáti, což, mimochodem eeno mi asto velmi nevhod

bylo. Ostatn mám také, co bych psal. Mám zase jednou

dívku, kterouž tak skoro trochu miluj u; je velmi hezká,

krásná, roztomilá, mlaounká, vbec jest mi velmi se

líbící, pál bych s ní blíže seznámiti se — bhže, ba velmi

blízko; nevím ani, jak se jmenuje, prý G . . be, to jsem

ostatn už napsal. Má bílou jemnou ple, krásný rusý vlas,

píjemný obliej, pknou postavu, a výborné chování;

pedevírem byl jsem ji z tan[ení] hodiny doprovázeti; dnes

jsem toho bohužel zanechal, však za ni jsem šel, pozoruje

k nemalému potšení, že velmi zhusta se ohlíží— pomn?
— inu myslím, troufám, dvuj u — vím, ba pesvden
jsem; lituj u, že taniti ješt neumím — ba toho nikoliv,

nebo tu bych do hodin nechodil a neznal bych ji, —
však pece, kdybych taniti uml, mohl bych už nyní s ní

nkdy taniti — ale až více umti budu, vynahradíme si to

spolu ; dle dosavadních auspicií není mi nenaklonna —
dejž bh, bych za nedlouhý as, nemusel mluviti více za-

penou negaci, nýbrž absolutní affirmaci, kteráž Ijy v tomto

pípad silnjší a mi milejší byla. Xech mi sladí spánek.
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Dne 8. íjna 1871. Je to život na tom svt, tu se lovk dobe
má, tu zase by radji všeho se zbavil. Ostatn co, nebudu

si mnoho starosti dlati; vždy jsem skoro úpln šasten.

Skoro! —^ to je ten chlup! Však nyní k detailu. S dobrým
svdomím vyznati mohu, že jsem zamilován -^ zamilován—
do? Zítra snad budu už kestní jméno vdti, a s radostí jej

tuto napíšu, ale prozatím píšu?, neb milující nezove dívku

píjmením, jen ktícím, ku p.: Márinka, Julinka, Pe-

pika atd. Zítra njak obratn na jméno se jí zeptám,

v])ec dvrnji s ní si promluvím a pak — inu pak! —
na zdar! — — myslím na ni velmi, velmi asto; nu trochu

takového zamilování jsem si v loni pál, nyní jej mám,
základ položen, jen chut k dílu dalšímu, a hodn mo-

hutní a spanile sklenut lásky chrám. To je trochu poetické

— nyní k holé, iré prose. Pravil jsem díve nco o chlupu

v mém štstí; ten chlup udlal [Karel] Paul. ím dále, tím

jistjšího nabývám pesvdení, že ani já k nmu, aniž on

ke mn se nehodí; zkrátka nejde to a nepjde; tu chvíli

jsem mu ponkud naklonnjší, tu zas ani trochu, tu do-

konce , a to jest život tak nepíjemný — inu zkrátka,

to není pátelství. Chci letos oddati se svému povolání

i jinému uení, chci tento život svj — si licet — láskou

osladiti a nechci rozmanitým kyselostem. Nechci, aby

[Paul] mne úpln opustil, ale chci, aby pomr náš byl

úpln zjinaen; pece ví, že jej nemiluju, pro dlá, jak

b}' o opaku pesvden byl? pro kolikráte denn mi svoji

návštvou kalí as — nedostaí, vidíme-li se as 3krát

v témdni? Zkrátka, vše musí se zjinaiti; takový zádum-
ivý, citlivý lovk ke mn, jenž sám píliš vesel nebývám
(ne vždy) ke mn se nehodí; Hurych je v tom ohledu lepší,

a úlohu pítele lépe by provádl, a že to stane se, ponkud
pochybuju — ale možná. Ted pjdu spát, a Karel [Paul]

denník te a zmoudí, a oi jsou mu konen oteveny,

já mu povídám vše, co koleni mné mnou se dje (velmi

upímn); jen upímným nemohu k nmu hýli ohledem
k lonui, ro ve mné jim se dje; a to je chyba!

Dne 11. íjna 1871. Je lomu práv týden (4. [ijna]) co jsem

poprvé vidl, co jsem si jí všiml, co jsem myšlenky, ba
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i lásku svoji k ? ol)rálil; a jak daleko již jsem pokroil?

Daleko dosti! Dnes štstí se mi dostalo, že s ni, milenou,

tverylku taniti jsem mohl, jak rozkošný byl okamžik,

když uitel velel, abychom tváe k sob obrátili, jak hlu-

boce do jejího významného oka krásného jsem nahlédl —
však jak vbec ke mn chovala se? Tak, že vru spoko-

jeným nejsem, že jsem se rozhodl na tom, že zítra, kdyby

píležitosti se dostalo, rázn a bez obalu s ní promluvím —
bu poprvé, (!) bu naposledy, — a jestli naposledy to

bude, nech hledím pak ím se tšiti. Zítra se rozhodne,

dostane-li se píležitosti, nyní budu skizzovati e, již jí

zítra pepnesu. e tuto pak do denníku vložím. Nb.

v taníme dvrn s ní hovoiti, a tudíž i na jméno

ptáti se nelze. To zítra po píznivých premisách by se

stalo. Však nyní chut k vypracování ei; je to i vážné

i smšné — ,,von dem Tragischen zum Lácherlichen ist

nur ein Schritt".

Dne 13. íjna 1871.e pedevírem jsem žádnou nevypracoval,

také toho teba nebylo, nebo samu jsem ji nevidl. Ale

vci dobe stojí, tak že dnes u výborném rozmaru jsem.

Sice ne od ní, ale od bratrance jejího dovdl jsem se, že

nazývá se Marie S . . . ná; tak dobe zase Márinka. Dnes

v tanení hodin byla roztomilá; už umím polku a pl
tverylky, mohu si tedy s ní pece už skoiti, což dnes také

statn jsem provádl. — S Karlem [Paulem] to též dosti

dobe stojí, o emž ostatn pozdji. N. b. :\Iám nyní zas

asto poetické chvíle.

Dne 14. íjna [1871]. Nemyslel jsem vru, že s Karlem [Paulem]

u mne tak dobe to dopadne, mohu íci, že mne to velmi

pekvapuje, však poád se mi zdá, že stojíme jako na

vulkánu; nedivím se také, nebo proti pirozenosti bo-

jovati nelze. Prozatím spolu dobe vycházíme, on mne

miluje jako díve, já však také jako díve — ovšem že ne

jako 8. íjna — ale také ne jako právního pítele. Kdybych

Karla láskou, kterouž on mne miluje, miloval byl by to

rajský život; denn, a kdyby to nešlo, pokud možná asto

bychom se scházeli, ale tak se podobnému

vyhýbám, nebo není v tom pro mne rozkoše; nechci s K[ar-
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lem Paulem] píliš asto scházeti se proto, ab}- ch lio se nepe-

sytil. Už bylo velmi na mále, a kdyby mi ho líto nebylo bý-

valo, byl bych vcem dal plynouti bhem pirozeným.

Ostatn, doufám, že to pjde, jen, jak pravím, nihil nimis—
f,u'ld£p áyúv\ Pro uspokojení stranu Marie, jsem stále

v dobrém rozmaru. Ješt nco. Nebudu vyhledávati jakéhos

pátelství s nikým, jako bylo vloni, blahé z poátku pa-

mti s V[oldickým], však a mi žádné v cestu nepichází

— neb velké bylo by pokušení.

Dne 21. íjna [1871]. Vera byla zase tanírna. M[arie] je ná-

ramn dtinská; o vcech nkam pece elících mluviti s ní

nelze, a nemyslím, že by mi práv nenaklonna byla.

Musím velmi pomalu a potichu pracovati, abych ji první

pojmy lásky uvedl ped oi, abych ukázal jí, že ona za-

íná milovati, nebo mám za to, že toho si vdoma není.

O detailech své politiky se musím sám s sebou teprve do-

hodnouti. O K[arlovi Paulovi] a memorandu pozdji.

Dne 23. íjna [1871]. Jsem nyní skoro stále v dobrém rozmaru, —
ovšem že nkdy chvíle je zkalená, ale nic na svt není

dokonalého. S M[arií] jsem spokojen; moje láska není ani

tak žhavá, jak jsem díve myslel a jaká snad pvodn
byla, nic však mén zapíti mi nelze, že Mfarie] mi velmi

milá je. Tanírna je mi proto též rozkoší. M[arie] má do

sebe dvé vcí velmi luzných; krásný, svtlý rusý vlas a

arovné, temné, modré oko. To mj nejrozkošnjší pohled.

Na tanení tak píliš by mi nezáleželo, kdyby jakási ona

tam nebyla — však v tom unicum nejsem, tak už as'

mnohým se dalo. Vlastn však dosud nevím, co o M[arii]

mysliti si mám; to jediné jisto, že jest ješt velmi nepro-

hnána, a tudíž i že se nepetvauje. Dle všeho objektivn

souditi mi lze, že nenaklonna mi není, a kolikráte —
vlastn jen jednou by se tak nezdálo. O mne zvdti a

vidti už molila, že mi není zcela jako ledacklerá; však

spolu taníme doposud vždy dv tverylky, nkolikkráte

polku a ode dneška, když už jour fix pi tverylce pe-
stává opt a la cour; tak je poád nco, co spojeni v proudu

udržuje; mám tak o em sníti, ním se kocliati a v chví-

lích prázdnýcli — ped usnutím a po probuzení — ím



jri)H. jos:F kaizl: z M.tro života. 141

se bavili. —• O Karlovi fPaalovi] jindy obšírnji. Strýc

[dr. Edmund Kaizl] vždy velikou lásku a náklonnost mi

ukazuje, nechci zde jednotlivosti jmenovali, ale mohu íci,

že velice mu zavázán, vden a oddán jsem — uznávám
jeho lásku, snahu; kéž mu to nkdy i skutky na jevo dáli

mohu!

Dne 28. íjna 1871: Jsem v tomto okamžiku zase jednou v hodn
zlém rozmaru, aniž sám bych vdom si byl, pro tomu tak.

S M[arií] nevím, dalekoli to povede; zamstnávám jí my-

šlení svoje velmi, velmi asto — man na to picházím,

pozoruje, že pece ji jaks taks miluj u — a pro bych ji

nemiloval, je hezká, mladá i píjemná, roztomilá — zkrátka

milování není nehodná. Ale jaksi pomalu ta moje láska

pokrauje; dosud vru daleko nejsem — subjektivn ovšem

pojato; to ovšem ví, že mi není zcela pomád, ale — aby to

už bylo k emu nebo tak k svtu podobno — to nikoliv.

Jsem vru rytí nešastný. Tak pomalu s tou láskou se mi

to nelíbí. Však k nemu dobru tato láska moje pec už

byla; poznal a pesvdení nabyl jsem, že každým zpso-

bem nemístno a nejapno s mladou dívkou mluviti a jednati

— sentimentáln. To nikam nevede — nikam pravím,

zvlášt nyní. Sentimentálnos taková v poesii velmi pkné
místo má — ale poesie a život, tu theorie a praxe. Nebudu

zde píliš obšírn se rozepisovati, ale podotknu jen, že nyní

u dvat jen veselým, ne zádumivým, smlým ne zdánliv

apathickým chováním lovk neho dobude. Tak se i cho-

vám —• pí j duli k cíli — ? —
Co K[arla Paula] se týe, zmíním se jen krátko. Ne-

dávno (asi 19.) dal mi spis, v nmž pravda s nepravdou

rozmanit spletena. Mohu íci, že nyní už K(arel) mnohem
píjemnjším a snesitelnjším mi jest, než-li ped nedávném;

není už tak zádumivým a nemluvným jako díve, zkrátka

radj s ním obcuju. Pipisuji to tomu, že píliš asto spolu

neb5'Váme. Ostatn pozdj o tom více.

S námi Cechy je zle — vyrovnání zmaeno, šlechetný

Hohenwart pry, fiat — však u Filippi !

Te pjdu do postele a budu si vzpomínati na M[arii]

íi na hubiky in spe, na temné oi a libý úsmv atd. atd.

18
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Dne 2. listopadu 1871. Kde jsem pedešle pestal, nyní zanu:

u M[arie]. Instinktivn tak jednám, vždy ona jest mým
nejsladším tajemstvím, vždy je zosobením všech onch
ideál skutých v dobách touhy. S námi nemají se vci
dobe — na opak smutn. Dne 30. íj [na] byla — jak mn
i jiným pravila, naposledy v taníme, byla tak píjemná,

tak roztomilá, tak dívjšímu svému [nkdy] chování ne-

dsledná, že bych toto bu co výsledek velé — pravím

velé — náklonnosti, bu co výsledek nejraffinovanjšího

zlomyslu pokládati mohl — však to nedlám a držím se

první hypothesy. Te s M. [árií] se nesejdu, snad až na

akad[emickém] vneku a to také jen snad. Nepijde-li

na vn(eek) dotený, bude tuším mezi námi dohráno,

však cosi — nevyslovitelné cosi [!] — mi praví a nadji

ve mn udržuje, že tam pijde. Pak by bylo dobe, mohl

bych dílo zapoaté dokonati. Však pochybuj u pec, neb

v takových vcech štstí po mé stran není. S K[arlem

Paulem] jsem, vlastn jsme, nyní vždy „na dobré noze".

Tak jak nyní to je, pjde to. Není mi více tím [se subjekt,

stanoviska mého], ím dne 8. íjna, vidím, že je mi píte-

lem a — budiž. — Však nyní budu nco pracovati; mám
velmi málo asu. Obyejn od 8— 1 pednášky, od 2—

5

kancelá, pak 3krát v témdni od 6—8 tanení — tu mnoho
asu nezbývá.

Dne [12. listopadu 1871] [\'o 5 ráno] je po vneku a po lásce.

S. E. T. L.

Dne 26. listopadu 1871. Po dob ponkud delší chci konen
jednou zase nco rozumného sem napsati. Chci pedevším
promluviti o tom, co dávno už zdrojem tu slastí, tu zármutku
mi bývalo — o pátelství. Bývali asové, kde já byl píte-

lem — sed fueramus Pergama quondam. Byl jsem pílelem
miluje a jsa milován, byl jsem v krásném snu, však v krát-

kém. Divné ízení osudu svedlo mne s Juliem [Voldickým],
kterýž nauil mne pátelství. Již nkdy ped lim bylo tu

i tam ozvala se k leckterému hochovi nákionnos, ale dílem

pro krátkost pobytu vedle noho, dílem ])r() dlínnost i ne-

smlost nevyvíjelo se z toho j)álelství. Až Julius |Vol-

dický] pišel a s ním mne i'ii)lne seznámil. Když i)o roz-
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tržení onoho prvního, jediného pátelství v dosavadním
žití mém zase sám nalézal jsem se, umínil jsem si v stavu

lom na dále setrvati, až snad osud zase pivrhne mi toho

kterého jinocha, na nmž uprchlé ideály opt uskuteniti

by se daly. Ale žel Bohu, nemlo tak býti; žel Bohu a mé
vlastní neprozetelnosti. Seznámil jsem se s Karlem [Pau-

lem], avšak nedovedl ve mn ani té nejmenší stopy ani

poátky a ervánky pátelství rozžíci. Zdál se mi tehda

pravým vševdem, a mysle, že od nho ledacos prospšného
snad se dovím, obcoval jsem k nemalé jeho radosti, kteráž

sama o sob však divnou krátkozrakostí na její pramen,

mi do oí padaly. Ale on jinam míil. Dne 4. íjna 1869

odhaleno mi to bylo. Tázal se mne, jes(t)li bych s ním pá-
t[elství] uzavíti chtl — i odpovdl jsem, že — ano —
a ten lapsus calami — vlastn linguae dosud velmi tžko
nesu. Nevím vru, co tehda se mnou se dlo. Na Karla

vzpomínal jsem, jen když u mne byl, a milým mi nebylo

pozdji obcování s ním nikdij. Byl jsem tomu rád, že z Lito-

myšle jsme se vzdálili, ne proto, že Karlovi ujdu — takovou

roli on u mne ani nehrál — ale že V(oldickému) uniknu,

jenž vše u mne na dobro si byl zkazil. Však zlo íhalo na

mne i v Praze. Karel (Paul) psal z poátku o vcech velmi

všedních— o bytu, o penzích, o škole, o knihách nedot5dvaje

se ni v nejmenším pátelství. Vidl, že dosud nedozrál as.

Ale pomalu krotí, — vj^buchy jeho citiiv mne však ne-

pekvapovaly; obraz jeho osoby vynikl z pamti mé, já

zel v nm toliko zosobnného pítele z ideálu. Psal jsem

do denníku rozmanité o nm poznámky — v nichž zraí

se dosud ono mé mínní a pojímání jeho, co osoby ideální.

Psal jsem mu asto o lásce i o pát[elství] — však nikdy

o pát[elství] k nmu, nýbrž jen o pát [elství] vbec. Pál
jsem si, abych opt ml druha jako Jul[ius Voldický], a

Karel (Paul) mne miloval, jeho psaní byla jako psaní pí-

tele, kteréhož i já miluj u, a tak stalo se, že nepihlížeje

k osob, vidl jsem v nm i takového pítele. Ale píchodem
jeho shoeny jsou všechny stavby v ideál a myšlenek íši.

Pozoroval to velmi, až píliš jasn, ale to jím nehnulo,

myslel si snad, že to jest jen nahodilé, bez píin hlubších.
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I k nemalému stavu mého ulehení stalo se, že zase odjel —
byl jsem jako z dusného zajetí na svobodu vypuštn: chtl

jsem radji i psaní psáti po kopcách, než osobn s nim se

stýkati. A to smýšleni v listech z roku 1870—71 velmi

dobe rozeznati bylo lze*): tam už nikdy o pál[elství]

s ním, ehož ped tím beztoho velmi málo jsem se byl do-

týkal — nebylo ei; nejradj jsem psával o lásce, což duchu

mému mnohem více lahodilo. Když jsem konen po od-

byté maturit k nmu do Vídn jel, nižádná vzpomínka

na cest mne, abych ekl, více nedsila, než na políbení

oíTiciosní pi schodu. Šastn i to se pestálo, ale nastal as
perných zkoušek v sebezapíráni, trplivosti a petvaování.

Chtl jsem mu piisobiti radost, a jsem to draze platíval.

• Byl jsem pak rád, když se k nám Eman[uel] salvator**)

pidružil; nevím, pro tomu všemu tak bylo, ale jest tomu
tak, a já chci a budu s initely skutenými poítati. Však

Karel [Paul] nevidl, neslyšel, necítil. Kolíbal se v sladké

domnce, že jej miluju, jak nejplamennji jen mohu — a

chvíle, v kterých ponkud nahlížel, že tomu zcela tak není,

že nkterá vc schází ješt ku lásce, chvíle kde vzpoml si

na to, co asi 4. listop[adu] 1870 a v lednu 1871 jsem mu
byl psal, umoil snadno plností a ohnivostí cit svých.

Vil, že viti chtl, a vdl, že by viti neml a nesml.

Konen stalo se, že i do Prahy pijíti ml. Chtl jsem jej

trochu z pedu pipraviti, ale on zase nic, nevšímal si toho,

nešel tomu na koen. Byl své vci až píliš jist. Náhoda
pomohla mi lak daleko, že konen tušil, co by na dlani

byl vidti musel — zrakem objektivním. Chtl denník a

dostal jej, po delším uvažování ze strany mé, zdali ladno

tak uiniti jiro obavu, zdali by, co v nm napsáno, snesl.

Ale zase jsem se k cíli, jenž stále mi byl tanul na zeteli,

jemuž tak blízko už jsem byl, se nedostal. Ohromným
optimismem zaslepen myslil si, že do dennika píšu smý-
šlené vci, ai)y život miij podobal se románu: vidl, že pod

slovy mu nepíznivými skrývá se udušoNaná náklonnost

atd., že se mi až blmo |)í'ed oima dlalo, kdvž s \eselou

*) Tyto dopisy se nezachovaly. Karel Paul je v ijo/dejsicli Uleeh ziiiil.

**) Driilioro/ciiý bratr .los. Kai/la líiuamiel.



JUDR. JOSEF KAI/CL: V. MÉHO ŽIVOTA. 145

luvslí (Iiiiiík mi odvádOl. I myslil jsem — komml Zcil,

komml Hat. Nechal jsem na njaký as všech pokus
k dosažení pedsevzatého a s oka nepuštného cíle, a snášel

jsem trpliv i celování jeho. Když o tom práv |nŠLi, roz-

mluvím o tom více. Ono celování atd. je nevyhnutelným

znamením pátelství. Jako políbení v lásce s dívkou speetí

svazek srdcem uzavený, tak i u pát[elství]. — —
— Nyní dále v pvodním vypravováni. Bude
tomu brzo msíc, co mi Karel (Paul) dal jakýsi spis, v nmž
ledaems se šíil, jenž však jako celé jeho snn-šlení opti-

mismem páchl. Slíbil jsem nm odpov — práv ji píšu.

Nemohu ani vypsati, kterak ho lituju; vždyC vím, jaké

ony city jsou, mohu si pedstavovati, ba zkusil jsem, co to

je nebýti milovaným a zavrhovaným od vele milovaného.

Však vinna nikterakž na mne nepadá. — Už nemám více

chuti, abych dále psal.

Dne 3. prosince 1871. V tom, co dne 26. list[opadu] jsem tu psáti

poal, nyní pokraovati, budiž však to obyejnou zápiskou,

nikoliv odpovdi Karlovi (Paulovi).— Ono smýšleni o knize

této v pedešlé zápisce pronesené posledního dne listopadu

v skutek se promnilo. Byl jsem u K(arla) a mluvil jsem

s ním o našem pomru; však málo ode mne se dovdl,
neb necht hovoiti, odkázal jsem jej na písemné vyjádení,

jež téhož veera také jsem sepsal. Prošel jsem pehledn
osudy našeho spojeni, a pišel jsem v líení svém k výsledku,

že pomr, jakový nyní mezi námi panuje, déle trvati ne-

mže. Pravil jsem, aby to uváživ uznal, pravil jsem, že

pítelem jemu býti nemohu, však že nepítelem nebudu,

a vybídl jsem jej konen dosti zeteln, aby jednal. List

muj ])eetl, a peetl znovu lépe a lépe pravdu mých pr-

l)ovdí poznávaje. Dne 2. pros[ince] uzrál v nm šlechetný

l)lán: sprostedkovati pát[elství] mezi mnou a— Malým*.)

1 bylo ujednáno, že dnes nás svede. Nevidl jsem Jana

(Malého) jsou tomu více než dv léta, a shledal jsem, že

nezmnil se. Karel [Paul] nás opustil, a my hovoili dvrn
o tom i onom, hlavn o Juliovi [Voldickém], jenž Malému

*) .Jan Malý, spolužák Kaizluv z gymnasia Litoniyšlského.
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totéž, co mn byl spáchal. První rozbesky vycházející

}3átelství, první ervánky dn lepších pozoroval jsem na

temn zachmueném obzoru života mého. I pi schodu

i pi rozchodu políbili jsme se — první to zase sladké po-

líbení po více než pltetím lét.' Chci nejdíve Jana [Ma-

lého] dobe spraviti o stavu mém, chci mu íci, že sob,

vlastn stálosti své, úpln nedvuj u — chci s ním obco-

vati, ale tak, aby první doby našeho obcování byly toliko

jako na zkušenou. Jeslí seznám, že popelišti mého pátel-

ského srdce dosud jiskry, kteráž v trvalý a klidný jen tu

a tam úchvatný" plamen roznítiti se dá — podám ruku a

podanou píjmu. — Principiis obsta — šero medicína pa-

ratur atd. — Na K[arla Paula] nyní zcela jinak hledím —
bude mi nyijí milejším — nežli rušitel a škdce spokoje-

nosti. Lépe mu tím zpsobem, než-li za trvání dne 30. listo-

p[adu] zlomeného pomru mezi námi. Nyní jeho pátelství

milejším — ba milým mi bude — kdež díve mukou. —
Dne 14. prosince 1871. Nuže dosáhl jsem, eho jsem si pál —

jsem úpln sám o sob. K pátelství necítil jsem více schop-

nosti tudiž ani chut. S (Janem) Malým — toliko asi 2kráte

jsme se sešli a vyhýbáme se dalšímu setkání; Karlovi (Pau-

lovi) ekl jsem, jak se mnou je, a on nahlédl, že mezi námi
dohráno — totiž mezi námi co domnlými pátely. Obcuj

u

s ním, ba jsem-li s ním ve styku, je mi to mnohem píjem-
njším — však asto mnohem mén nepíjemnjším — než

díve. Nejsem nyní k nikomu poután, stojím sám o sob —

,

pátelství je mi ideálem a co ideál vím! Pomalu bude mi

jim láska rovnou mrou. Marn stále po ní se sháním, pro-

saiLjší a prosaitjší býti se mi zdá, a na své první lásky

Litomyšlské jako na blouznivé sejíti z cesty rozumu patiti

poínám. Nevím, jak daleko v lom pijdu, však bohužel

množí se mi ad nedostižitelných idealv. Byl to krásný

as, když ekal jsem jen na vhodnou zpsobilou osol)u,

jejížto bytí za zcela možné a skutené jsem ])()kládal — a

nyní tážu se a pochybuju, zda vuhcc laková osoba náleží

v kruh lidí, zda vbec možno dosíci, co za možné jsem

blahé pamli i)()kládal. „Ten ki-ásný as, len krásnv as —
zda jednou se mi vrálí zas" piavil jsem nkdy loni ne-
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\(la ani dobe, co tím eeno — a nyní rozumím. — Však
dosti pošmurného uvažování — nyní ku Ivonkretnínm.

(Miodil jsem a chodím do tanírny, kterouž za vliodné místo

Iv u —• te jsem napsal u, a nevím co dále — k zapoetí

njaké lásky jsem pokládal. Dvakráte jsem míil, a dva-

kráte selhalo. První byla Marie, o níž dosti psáno zde —
druhá byla Pep[ika], o kteréž tu dosud tuším ani zmínky.

Zalíbila se mi dosti slušn — a vzorem malíi býti nelze —
a seznav v ní mysl nevinnou, nelíenou, prostinkou, myslil

jsem, že tu staveništ, na nmž pracovati se dá. I pracoval

jsem a pracoval, ale stavba velmi pomalu do výše se šine^

tak pomalu, že jsem práce nechal, doufaje zase — po

kolikáté? — v lepší a šastnjší píhodu. Ten strýc Píhoda
nechce pijíti. Abych tedy dopovdl: Pep[ika] je píliš

nelíená, vlastn píliš nebroušená, tak že snad po dlouhém

naparování se daly by se do ní vcepovati pojmy o lásce.

Velmi možno — ba pravd podobno, že jí nejsem tout égal,

že mne i ráda má, ale co plátno, když sotva sama o tom
ví, jak mn na srozumnou to dáti má? Nechal jsem ji

tedy, a nikoliv ješt na dobro, a pochybuj u, že z toho

mraku bude déš, jelikož už zítra naposledy — louení,

louení, což atd. — budu v tanírn naposledy, u mne není

mnoho áky, že se vbec kdy s ní sejdu. Tedy ekati na

Píhodu. — Život mj jest ostatn zcela dobrý. I studia

theoretická se líbí, i praxis v kancelái u hodného strýce

[dr. Edmunda Kaizla], kde ledacos už jsem pochytil. Nkdy
si také zabásním, ale nechávám toho prozatím, a vzdlá-

vám se jinak; až pozdji nco vtšího si oberu. Hrubé

smyslné choutky, jež díve na mne nkdy dorážely, úpln
nyní mne vzdáleny jsou.

V Praze dne 21. února 1872. Nkolikkráte už jsem puzena se

cítil sem nco napsati, ale bu nechu, bu nedostatek

asu vždy zdržeti mne dovedly — a tak bylo by málem
i/^léta uplynulo. Ledacos jsem zažil a užil, však nebylo to

práv velké váhy. Nejdležitjší sem napíšu. Koncem pro-

[since 1871] vystoupil jsem z tanírny, kdež jsem se dvakrát,

poprvé prudeji, po druhé mírnji zamiloval; jedna byla

modrooká, rusovlasá, druhá bvla ernooká, ernovlasá; na
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první skul jsem nkolik básní a písniek, na druhou nic.

A te to všechno spí, jakoby nikdy nebývalo. Vbec jsem

se v tanírn lepších dvat nadál, než jsem našel. 26. pro-

since [1871] byl vneek, na nmž jsem se pouze tanením
bavil — nebylo, coby více mne bylo zajímalo. Nový rok

a sv. Sylvestr mne k žádným rozvahám nepimly. Rok
odešel jako každý jiný, a žije. Akademickým plesem otevel

jsem adu masopustních ples; nebavil jsem se píliš slavn,

nenalez[l] nikoho po chuti. Pak pišel vneek v Karlínské

besed, jenž též mne píliš neuchvátil, za to však pedchá-

zející šibinky Sokola Karlínského mne velmi uspokojily;

jako obyejn na každém plesu více mén se za — ne práv
zamiluj u — ale pece zahledím, i tu jsem uinil — do ohnivé

orientálky nebo prost do hezké židovky, která však byla

do mne více zamilována, než já do ní; nkolik dni jsem se

s ní bavil — hlavn ped usnutím — ovšem že jen v duchu,

a pak odešla též ad inferos. Národní beseda byla ješt mén
zajímavá, než pro mne padla mn tam sice jedna do oka,

ale byla tak neotesaná a upejpavá, že bych jí byl musel

nkolik msíc otesávati, a já ml kdy jen nkolik hodin.

Karlínské zábavy vbec byly mnohem domácnjší a vese-

lejší než pražské, píliš formální. Poslední ples masopustní—
ples K(arlínské) besedy mš(anské) byl nejle])ší ze všech.

Bylo t£tm velmi mnoho vru pkných dvátek, z nichž

náhodou jednou jsem si vybral, 2 tver(ylky) a 1 besedu

atd. s ní tanil, dvrn s ní hovoil, ])du prohlížel a pi-

pravoval atd. — a pak odešel a práci zmaenou zstavil,

jedna básnika se z toho vypelichala. Šibinky Sok(ola)

praž(ského) byly tak bídné a ordinární, že škoda papíru

o nich psáti. Vbec jsem dosud sicut eram in ])rincipi().

Rád bych se zamiloval, nemám do koho; to je starý mal-

heur, který mne ale neumoí, jsem zdráv a dosti si)()kojen —
vide verejší ])ísniku; nadje mne i)()vznáší, jako svinskv

mchý ostýchavého a necvieného plavce. Studuji dosti

siln ku kolloquium. Rád bych už mel prá/.dninv velko-

noní, v nichž nco hodlám ])racovati — co, dosud nevím.

Co pátelství se týe, mohu nco nového zaznamenali.

S K(arlcm Paulem) je to stará, kulhavá, historie, sicut erat
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in principio c^- niinc JC- iii saec. saec. Nolzc mu jest, ab}-^

ve mn sebe menší náklonnost zbudil, pivedl mne k tomu,

že jsem myslel, že toho nikdo už nedovede, což píklad

s Malým stkvle dosvdil — ale pece není tomu tak;

jeden z mých spolužák z gymnasia, a kollega z kolleje*)

budí ve mne jakési odvyklé mi tóny — tším se vždycky

do pednášek, a jsem rád, že mohu s ním mluviti, zvlášt

pak poslední hodina od 11— 12 je mi píjemná, ponvadž
tu vedle sebe sedáme; mohlo by z toho nco býti, mám
za to, že mi též nenaklonným není; snad vrátí se zase

zlaté asy prvního pátelství — nestane-li se to — mám
o sklamanou nadji víc — a budu zase ekati — teba
marné bylo moje volání a daleká cesta má. Ten mj kol-

lega je mi tak asi, jako dívka, po jejížto náklonnosti prahnu;

pochopuj u zase jednou lépe Karla (Paula); každé proká-

zání jakési píchylnosti mne blaží — jenže tak obtovným
a ochotn^^ii nejsem jako K(arel Paul). Ostatn dosud ne-

vím, jeli to co u S(teinhausera) za náklonnos považuj u,

snad pouze všední zdvoilos, a bych ponkud pochyboval;

a je jakkoliv, výhodu to má pece onu do sebe, že alespo

rád do pednášek chodím.

Co se innosti jakési literární týe, sklesla nyní skoro

k nule. Málo píšu — jednou za as malou básniku — neb

malý láneek, jenž však obyejn putuje v prach a popel—
nemám než málo kdy k tomu, a i tento ásek urval jsem

studiu nm(eckého) práva. Však hlas svdomí, že píliš

dlouho už jsem nic nezapisoval, nutkal mne, a tak stalo se

jest, co tímto skonuju. — Nota bene — chodím dosud

pes píkopy, a tu se mi zalíbila jedna hezká holika —
však denn vždy jen pohled —- nkdy úsmv — záící jako

— paklíek sirek —

.

Dne 25. února 1872. To moje zapisování do denníku má jednu

vadu, že jest ponkud idealistické. Však pro? Zapisuju

vždycky veer, když oddávám se nkdy myšlenkám anebo

básniku hotovím, a tu dívám se na svt jiným zrakem než

za bílého dne. To moje vznikající pátelství k S[teinhause-

*) Steinhaiiser.

19
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rovi] nevím, iiení-li co poup už v odkvtu. Už jsem asi

3 dni s nim nemluvil; kdyby to šlo rychleji, snad by to

k nemu pišlo, ale tak je to záhadné; te jsem studoval

nm[ecké] pr[ávo] a budu nejspíše robiti básn.

Dne 18. bezna 1872. Co jsem do denníku nepsal, dvé vcí se

stalo. Pedn Karla [Paula] jsem se sebe svlékl, za druhé

jsem se za — zpívá se známou notou. K[arl]ovi jsem jedno-

duše povdl, že to s námi nejde a že ukoním — vše do —
a vymlouvání bylo marné, stál jsem na svém a K[arel] vida

nezbytí, poddal se osudu; mám v úmyslu s ním všechno

petrhnouti, navštvovati jej nebudu nikdy; jeho spolenost

v posledním ase byla mi už nesnesitelná a protivná. .Jsem

rád, že je to moení u konce. — Na druhé stran sblížil

jsem se ponkud s [Vincencem] Quisem, starým to známým
a spolutrpitelem všelikých dívjších strastí; od poátku
již rád jsem s ním mluvil a obcoval, a hodlám to nyní na
dále initi; sesiluje mne v tom úmyslu ješt to, že má velmi

hezkou sestru — B — , na kterouž jsem svou druhou báse
— si licet tak jmenovati — složil. etl jsem nyní starší

zápisky z íjna a listopadu minulého roku — byl jsem tam
zamilován do Marie S . . . né — pozoroval jsem jakousi

podobnost svého tehdejšího naladní s nynjším. Jsem s to

nyní rovnž tak zamilované zápisky do této snášenlivé

knížky initi jako tehdy, a mže býti, že se i stane. B. je

ernooká, ernovlasá — a tuším, že renommé, kteréhož,

ped lety u ní jsem požíval, dosud žije a snad tyje. Alespo
jsou tu facta concludentia ku p. pokaždé co ke Qu[isúm]
chodím, je na tcrasse a patrn mne oekávajíc — náhoda
by zde l)yla píliš rozmarná — i jinak jeví, že ji zajímám.
Qu[isovi] jsem o léto své náklonnosti už povdl — dosud
nikoliv zejm — ale jakoby se stalo tak — dosti makav.
Mám velkou touhu s B. v jakýsi pomr zamilovaný vstou-

pili, ovšem že jen na as — na déle neb navždy je skoro

naprosto nemožno, a bylo by též pošetilé. B. mne v prázd-

ných chvílích nepetržit zamstnává — pi popoledníni

()dl)Oinku, ped usnutím, po |)rocilnuli, mezi (hiem skoro

poád — jnám ])evný úmysl se (h) ní zamilovali — lim

vlastn už jseui, ak> s ní si o lom povdli. — Pekládám



JUDR. JOSEF KAIZL : Z MKIIO ŽIVOTA. 15)

led" v prázdninách nkdy Hangera, a sepsal jsem už skoio

úpln malou 1 aktovou veselohru*) a nkteré básn. —
Dne 7. dubna 1872. V zápisce ze dne 25. února 1872 psal jsem

o jakémsi pátelství k Steinhauserovi — ale stalo se, že

zstalo plánem, a ne bez m^ho svolení. Bylo lo jakési

vzplanutí dávno utlumených cit, jakési zazvuení tónúv

zapomenutých, odumelých. V ])oslední pak zápisce psal

jsem o vznikající a umyšlené lásce k B. — ale i ta usínala

a usnula, až dnes zase procitla — usne-li zas? — Byl jsem
dnes pozván k V[incencovi Quisovi] — oslavit jeho jme-

niny — byl jsem mu povden, že místo vedle své sliné

sestry mi byl vykázal. Jeho spolupozvaný kolega chtl mi
násiln tém své estnjší místo postoupiti — ale mé d-
kování — a v duchu proklínání — pece vrch podrželo,

i zstal jsem vedle B. sedti. Nechci zde psáti, jak mluvící

a vroucí pohledy jsem po ní mrskal, že jsme sob nkoli-

kráte velmi upímn do oí si podívali,

in infinitum, ridiculum — ale konec konc je, že

bude zase nkolik dní obraz B—in ped oima si malovati,

o krásné lásce báje vymýšleti, teba i básniti atd. — Však
tato znova povzbuzená náklonnost k lásce nebyla jediným

tohoto veera výsledkem. Když jsme za jasného svitu hvzd
s V(incencem Quisem) dom se odebírali, mluvili jsme též

o pátelství, a ve mn zase ty touhy dávno vypsané vzni-

kávaly, takže jemu se vyjeviti jsem si umínil, mám za to,

že by s V[incencem] pátelství vydaiti se mohlo — musil

bych jej ovšem teprv o ledaems pouiti. Pocestujeme

spolu s Emanem [Kaizlem] o letošních prázdninách. —
Vera dokonil jsem veselohru*) — mimo to tu Shakes-

peara, Undinu, Homera, pak nkdy básním, nedávno dle

Ossiana, což ale ponkud jinak vypadlo.

Dne 25. dubna 1872. Byl jsem vera na vneku a jsem nejspíše

proto dnes v dosti špatném rozmaru. Avšak následující

kyselavé úvahy nejsou výronem tohoto rozmaru, nýbrž

starší už deliberace. Už dosti dávno nebyl jsem v onom
naladní, kde lovk city unášen na kus papíru své prcha-

*) Byla to fraška: „Reálka" neb „Šosáctví a pokrok".
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jící myšlenky ve zpsobe veršv a rýiiiv píše, myslel jsem

v nkterých chvílech, že jsem opravdu již vypálený kráter

— a snad bych ješt dnes tak myslel, kdyby nenadálý

výbuch jinak mne nebyl pouil; zanášel jsem se as ped
týdnem po nkolik dní v myšlenkách svých ustavin s B.,

a svou imaginaci tak daleko jsem to pivedl, že jsem byl

v skutku, jak náleží, zamilován; jakýsi— pi silném zami-

lování pravidelný — nepokoj ve mne neustále volal a bylo

mi okolo srdce, jak se íká, lila. V takovémto mysle rozpo-

loženi jsem si zase — mohu íci s upímným zápalem za-

básnil, nikoliv — jako nkdy — proto, abych vbec básnil,

nýbrž, abych srdci stísnnému pomocí tužky a papíru po-

nkud ulevil, takže jsem poznal, že jsem pece ješt jako

díve, z ehož jsem velkou radost ml, nebo mám v úmyslu

ješt déle zstati vulkánem inným. Abych nezapomnl:

moje láska k B. jaksi schne, chtl jsem tomu tak. ^ll jsem

totiž v úmyslu s [Vincencem] [Quisem] ponkud blíže se

spojiti, abychom jeden druhému nebyli pouze známými,

kteí spolu jedl, pijou, vtipy sekají atd. nýbrž trochu pá-
tely, ale Q[uis] má známého nebo pítele, lovka to, jehož

od prvo])oátku píliš vystáti nemohu; Q[uis]ovo chování

však je náramn podezelé; poznám svou pozorností v tom
pípad zase ponkud lidi; chová se ke mn velmi laskav,

pívtiv, nkdy má jeho chování jakousi barvu srdenosti

— ale tuším, že to je bu úplná petváka, bu pehánjící
affekt; mám za to, že Q[uis] je lovk — jak^Thž se ješt

dosti na svt nachází — kterýž s Petrem i Pavlem rád by
se shodl, a tak mluv s Petrem pomlouvá Pavla i více versa.

Mn si nkdy stžuje na svélio drulia, že mu nu)notóní

obcování s nim už už odporuje — možná, že jxxlobn

k nmu o mne mluví; zkrátka eeno, chování jeho se mi

nelíbí, už 2krále nebyl (h)ma, když dle iinihivv jsem jej —
mimochodem B. - navštívil - po druhé zdáti se mi chce,

dal se dokonce zai)íti; více k nnui nepjdu, leda })() nále-

žité satisfakci. Shie(hnn-li, že u svém chování nynjším
pokraovali bude, xšechno |)elrhn()iiti odhodhin jsem.

Xevím ani iiril, ale pece mám za lo. zdali jakéhosi

senlimenláhiího jjáelslví schopen je, co se mne týe, byl
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l)ycli slo, lakové k néiiiu z1)ik1íIí a udržovati — jíokud mne
na (lol)ro ncodpudí. Prozalíui o loni došli, jen lo ješt, že

ubýváním náklonnosti ke Q[uisovi] i náklonnost k B.

habe, ba nyní juž skoro na nule dle Réaumura stojí. —
Ostatn se tomu tším, že ony odmlklé city ve mne dosud

žijí; mimochodem eeno, stává se mi nkdy, že velmi ná-

ruživ po jakési hmotné lásce toužím, kterouž jsem— práv
jak oné etherické dosud nezakusil; nkdy opt proti tomu
rozhoen jsem, a též nikdy — což zajisté splním, takovou

rozkoš si — nekoupím — Sepsal jsem skoro už úpln hu-

moristickým tónem cestu letošní po Slovensku.*) Heine

mne ponkud pouil. Hodlám nyní astji divadlo navšt-
vovati, a pedevírem s Othellem jsem poal. O [Karlovi]

Paulovi pro dnešek z únn^slu nepromluvím. Ješt slovo:

pišlo to u nme s básnním už tak daleko, že se mi mnohé
fráse v básních „gang und gábe" jsoucí na dobro znechutily:

klokotající slavík a bublající potek atd. nkdy ovšem
je to na míst, ale nesmí to prázdnotu šatiti; Heine snad

též tak myslel — básn s výrazy prostými, pknými a

plnými však myšlenkami v lepé form — tak budu hledti

psáti.

Dne 27. dubna 1872. Pomr mj ke Karlovi [Paulovi] je velmi

podivný; mohu íci, že pevládají už u mne chvíle v jeho

pítomnosti, když vystáti ho nemohu. Pomoci sob však

též mi nelze. Miluje mne upímn a vru velmi mocn,
ovšem já nikoliv, ba nkdy, ba asto ta jeho náklonnost

odpornou a nesnesitelnou [se] stává. A to do oí mu íci mám.
V neohroženosti v mluvení juž dost daleko jsem pokroil,

však tam dosud nikoliv. Nejmilejší by mi bylo, kdybych

jej vbec vidti nemusel, a kdyby tomu nebylo lze se w-
hnouti, tedy aspo co nejideji. Jsou okamžiky kde sou-

strast, jsou okamžik}' kde zlos, jsou i okamžiky, kde nechu
a skoro odpor proti sentimentálnosti ve mn panuje — a

to je psobení onoho ustaviného kolísání se. Pro jsem

dopustil, aby K[arel Paul] u mne — 1. j. v mém nitru tak

zdomácnl? nefastus jest onen den 4. íjna 1869. Co chce

*) Cestopisu tolio so zachoval jen zlomek
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K[arel] ješt na mne? Chce abych s ním se scházel— to mi

asto jest .nesmírn traplivé, musím se astj pemáhati,

abych mu neekl, že bych radji jej ani neznal, než mluviti

a žertovati o té i oné nepatrnosti. Prohlížím zcela jasn
situaci, miluje mne skoro až trascendentáln, ví, že jej ne-

miluj u, ba též že mi obcování s ním mírn eeno rozkoší

není — a žádá, abych mu byl upímnK-m, abych bratrem

mu byl ald,, k takové upímnosti nutno poteba lásky nebo

alespo náklonosti, a kde té není, mizí a v nive všechno

opadává.

I v tom smyslu nahlížím pravdu slov sv. Jana:

dítky milujte se vespolek. Je pravda, že ten bez lásky, ten

bez nadšení — všude pak bez jakéhosi duševního, nad-

smyslného momentu — pro mne alespo — nic rozkošného

není. K[arel] mi ekl, že jsem bez citu — mýlil se — a
k nmu práv cit nemám, ale milovati i vlas i dívku

i pítele dovedu: prvou miluju skuten, ostatní bych mi-

loval, kdybych jich ml, dívku snadnji najdu, než pítele—
pítel je klenotem velkým, ale asto neznámým; znám cenu

pátelské lásky a vím, co odmítám, nedbaje, Karla— ale

tomu nelze se vyhnouti — aniž bych svéhlav\nii byl. Kdyby
znal, jakým nyní k nmu jsem a jakým on v mých oích,

nechal by mne, a dal by mi na vli — úpln však bez

despotismu — s ním se scházeti. Co se starým, milujícím,

upímným ale ponkud podivným a excentrickým pítelem

s jeho totiž strany, — nkdy s ním rád bych mluvil — ale

jen nkdy — a to nkdy znám jen já, a tudíž je musím já

uriti — jinak nikdy!

Dne 10. kiHÍiKi 1872. Chodím nyní dosti zhusta do (Iín adla, al)ych

se pouil a ])ol)avil; též jinak velmi asto se bavím. S i\|ar-

lem Paulem] to nyní zas jaksi jde — mže to i nadál tak

choíhli, nebude-li se optn zapomínati. .lezdíme spolu

asto po Vltav na loce, což velmi píjemnou zábavou

jest. — Vera jsem po msíci opt jodnou s|)atil H., šli

jsme z divadla; jest |)ravda, že bych do ni zamilovati se

mohl, však to nejspíš také uiním myslím a pozoruju,

že na mne též jaksi pokukuje - ale to se všechno uká/.c;

jednu báse už zavinila. Xyni zase dosti asto básním;
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jednu mám velmi slušnou (v „Zajetí") trochu j)o(lle

Ossiana. — Jsem nyní velmi dobe živ — do divadla

chodím, na lodici jezdím, peju sob — a pro bych to

neinil, penz mám dosti, i a jsem si celý oblek a pe-
vlékací kabát poídil; — toto je ])sáno dopoledne, proto

tak špatn. —

•

Dne 26. kvtna 1872. Ped chvíli jsem byl u velmi podnikavém
a veselém rozmaru, byli jsme se strjTem a Hur[ychem]
v Kri, v Kundraticích, a pak jsme s H[urychemj šli do

besedy; mluvili jsme jen o lásce jemné i hrubé, a ve mn
zase onen starý ohe po lásce se vzal; H[urych] je s Láskou
dobe znám — ten má v ^Nlichli letní byt, s H[urychem]

tam zítra pjdeme, tam snad známost se u dlá a pak atd. jen

vesele, ab}^ se toho mládí ponkud užilo — beztoho jsem

co lásky se týe, doposud velmi málo užil a zakusil. — Byl

jsem ted}^ v onom ržovém humoru, když sám z besedy

po most dom jsem šel; je nyní velká povode, vody jako

stely pílí a huí a duní velmi dsn, nebe je zamraené,
erná noc — to zasadí ržovému rozmaru notnou ránu —
ale mj má tuhý život, doposud se udržel a ped usnutím

jím kochati se budu. Doufám, že lásky brzo zakusím —
vzel by v tom as, aby se mi to nepovedlo — zítra uiním
zaátek.

Dne 29. kvtna 1872. Jsem nyní — a to mnohem rozhodnji na

jakémsi stupni, kdež již díve nkolikráte jsem býval.

Patím na svj nynjší život a seznávám, že nesmím déle

tak žíti; chodím sice do pednášek denn, mimo to jsem

odpol. v kancelái po ti hodiny zamstnán — tož pece
íci nemohu, že málo dlám. Však cítím to — dlám málo,

mám, budu a musím dlati více, abych u všednosti ne-

utonul. Nevím, co mnou tak lomcuje v mnohých dobách,

jakýsi vnitní nepokoj, nespokojenost s sebou samým —
asto taková, že myslím, že z ní jednou zšílím. Musím dále

a dále, málo znám, málo vím a málo umím, chci býti více

než všedním; cítím se tím nkdy velmi nešastným— nkdy
opt šastn5'm; tu jsem nadšen pro istou, nevinnou lásku—
tu hrubé náruživosti se mne zmocuji a já se jimi — chvála

bohu jen v duchu nkdy kochám. Ta rozervanos a nestá-
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los [mne velmi, velmi znepokojuje — a ostatn na

sob nieho znáti nedám. Však musí tomu pítrž ui-

nna býti; chci jinak žíti, chci se zachovati takým, ja-

kým jsem dosud byl — pry všechny hrubé smyslné

choutky, pry ona chvilková Ihostejnos k vznešenému,

pry veškeré smýšlení nízké a nedstojné. Byl jsem

dlouho oddán idealismu, až jsem volnjším životem se-

znal dráhy materialismu — a zavrhuj u je. lovk uí
se poznávati opakem. Contraria juxta se posita magis

elucescunt; idealism mírný ne píliš pepjatý, více v jed-

nání než v slovech záležející zachová lovka — to

jest mravní jeho bytos pi oné svžesti, kterouž

možno nám toužiti po nem vznešenjším, než ehož
nám —• peníze zjednávají. Byl jsem už nkolikráte na

cest ku kalobiotismu a eudaimonismu nebo bez eufemie

eeno ku materialismu, ale vždy ona lepší strana moji

bytosti se ozvala a poukázala k cest dstojnjší a píjem-

njší. Na srekl bych svých se ideálv — na pestal bych

milovati vše, co skuten krásné a vdkuplné jest — kéž

neochabne ve mne nikdy ono nadšení pro ryzí cnos, ona

láska k drahé vlasti, ona touha po vrné, nevinné dívce —
Kéž ony ideály provázejí mne po celý život, kéž teba
ustavin v nedostižné dálce se mi jeví — budu toužiti po

nich a blažen budu po ceK^ život. A což ona touha, kterouž

asto odsuzuj u, po slavném jmén? Kéž i ona zachová se,

nebo mne dohání k ú silnjší práci a varuje mne z cest ku

všednosti vedoucích — a i ona touhou zstane — když

s sebou sám spokojen budu, nechat ostatní íkají, co jim

se líbí. — Mj pomr ku K[arlovi Paulovi] jaksi opt se

lepší, alespo už nkolikráte jsem s ním se rozlouil, aniž

toho byl si pál — už nkdy velmi i)ríjemn as mi s ním

ubíhal a nestál jsem na lom pišlí schzi s ním co nejdále

odložili — kdyby lo lak zstalo — dobe mn i jemu.

V posledním ase mnoho vlastn nic netvoím — ale

jen když cítím se takovým, že dosud jsem schopen všeho

toho, co doj)osud jsem uinil, jen když schopen jsem nad-

šena býti pro lu i onu ideu vyšší. — Lásku slušnou hledám

stále, ale nenacházím — sprostou bych našel, ale nehledám.
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a nahodilou zavrhuju.Snacl pijde as tootrai é' fificcQ ih </.v

atd. doufejme — tšme se se blahou atd.

Dne 4. ervna 1872. Strávil jsem dnes opt celý veer s Kfarlem
Paulem]. Mluvili jsme o ledaems a svil jsem se mu ko-

nen i se svým loským pomrem k R. Mluvili jsme o tom,

na nás onen pomr pivedl, o emž jsem v poslední zápisce

psal. Nco stranu našeho pomru. Dal mi dnes jakési písmo,

jež — jakž i pravil, pro sebe psal — a tak o mne co o tetí

osob mluví. Co tam napsáno, úpln vím. Jsem pesvd-
en o jeho isté lásce a ryzím pátelství, lituju toliko, že

rovnou mrou spláceti nemohu, pak snad by život mj
mnohem utšenjším byl — avšak proto pece nechci více

jej od sebe zapuditi; mohu si vru vážiti, že mám pítele,

jenž tak oddaným mi je. Vím, že mnoho nesnází peko-
nati musil, než k tomu mne pivedl, ale te více mu tak\xh

nepipravím. Však lásku mu dáti nemohu, jedin upím-
nost — nech s tou se spokojí. — V posledním ase hýbala

se ve mn opt ona láska k vlasti, kterouž nadšen poal
jsem skládati báse ,,Vlas"; asi 3 básn jsem tudíž pe-
pracoval a mnoho starých zmnil. — Mám kolleg}' —
Nmce — kteíž se velmi asto o to pokouší, aby na svou

stranu mne pivedli — záleží jim pokud pozoruju dosti

na mne — však vru bez fanfaronského pathosu spíše

slunce s jeho dráhy, než mne mého pesvdení svedou.

Ml bych státi se svým zásadám nevrným — ml bych

tupiti vlas, již tak jsem miloval a miluju? Však tu b^^h

})rý nemusit initi — beze všech státoprávních otázek atd.

i bez ústavy mže lovk pokojn a blažen žíti— to mi í-

kávají — však takového myšlení v hlubinách srdce mého
lituju. Jsem píliš idealista, než abych tomu eudainionismu

hovl. Jsem a zstanu, ím doposud jsem byl — domohu-li

se neho — á la bonne heure — zstanu-li neznámým —
také dobe, jen když vnitní spokojenost o pravosti a ryzosti

svého poínání mne pesvdí. Pro dnešek dosti — chtl

jsem ovšem více psáti, ale nevidím se k tomu disponovaným.

Dne 10. ervna 1872. Jsem poslední ti dni u velmi básnickém

rozproudní — etl jsem Oberona a okouzlenou rži a tolik

myšlenek jsem v nich shledal, kteréž už dávno jsem pocítil,

20
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však slov jsem jim dáti neuml. Však srdce básnické citu-

plné neiní básníka, pravým umním jest básnicky odíti

a vysloviti to, co i v hrudi dosti obyejných lidí se hýbe.

Cítím, že jsem v jakési další fázi vývinu básnického. Co

jsem až k poslednímu asu básnil — samé vtšinou mi-

lostné písn bez hlubší ceny, až na málo výjimek — nyní

cítím v sob jakousi sílu a pružnost, jakési nadšení ne-

všední — zkrátka — avec permission a beze chvastu, cítím

se básníkem; asi 10 básní ,,Vlasti" jsem za tyto 3 dni uinil

a stojí za více, než všechny moje dosavadní básn; do

Svt[ozora] mi pijali ,,Zajatce" a prosili snažn o další

píspvky. Jsem jaksi blažen a spokojen — zajisté velmi

utšené pi svých 18. narozeninách. — S K[arlem Paulem]

to stále jen vázne, nevím, co z toho bude.

Dne 30. ervna 1872. Kam vlastn míím? Po lásce, po pátel-

ství— po vd? Nevím, kolísám jako ttina vtrem zmítaná.

Jako hošík po motýlku, za motýlkem honím se tu i tam
po krátký as za rozmanitými cíly. emu se vnovati a co

pracovati? Co? — smšná otázka — užívej, co mžeš a

pracuj, co musíš — kdo to praví — ábel i kolega x, y?
Nuže není to rada výborná. Hle, abys odbyl zkoušky —
teba proklouzaje co úho — a pak si žij a odpoívej na

skrovném potu za života fajackého. — A což ideály — což

sny mladých dnv a vzletných chvílí? K smíchu — kup si

za n nco — nemžeš! — tedy pry s nimi, pry. Mj rádce

není prý materialista — ale peníze jsou nervus rerum a

penz každému teba. Tedy peníze!? Pro nejsem židem —
pro vbec studuj u na universit. Viz študenta a kupeckého

mládence nebo podobného hodnostáe — tomu uenost div

rukáv^ama se neprodírá a len od barona sotva k rozeznání,

má peníze a za peníze lásku a pátelství a rozkoš. Za peníze

je velmi krásná láska, bez okolk, bez vzdechu a trápení,

když je malheur teba nemocnice, ale to je malikost; a

pátelství také, kdo má peníze, všechno má, kdo jich nemá
nu, n\i\ snad vlohy a nadání, myšlenky a umní, vlohy a

nadání atd., a zj)enží a je chlapík. — Kam? na právo i
na levo — jak tona právo - l)abské báchorky o trnité

úzké ztesce ku cnosti — co po smrti — nevím, ergo nic.



JLDR. JOSEF KAIZr. : Z MÉHO ŽIVOIA. 159

liidíž všechno za tohoto života — ; a po smrti t zahrabou

a leda farní matrika zachová budoucnosti tvoje jméno.

Sláva je velmi pkná vc, mnohému se líbí, ale je drahá,

ba asto se prý ani zlatem získati nedá. Škoda vru, každý
žid by mohl býti velikánem a míti pomníky. Sláva a est,

blýskotají mi také ped oima — a vábí, vábí velmi siln.

Totiž to mne drží v míe a iní ctnostným, nikoliv, mnohý
mravn spustlý lovk stal se už slavn\^m, vnitní hlas a

sudí moje vášn krotí a odsuzuje a je tak neoblomný a

tvrdošíjný, že nikdy nespí a stále se ozývá. Což je mi vilná

láska? Neokusil jsem ani, a proto jí snad povrhuju — dobe
— tudíž nebudu okoušeti na dále, a istá láska — neokusil

jsem jí a proto snad vábí — dobe, budu hledti, abych

okusil — a pátelství — zemelo mi v mladém vku svém
a hledám jiné — rádbych našel — nuž hledejme. Slavné

jméno — pánbh dal, pánbh vzal atd. — pracujmež dále,

ne k vli nmu, ale po vyšších snahách — snad pijde man.
Mnoho rozvažuju, ale dosud kolísám, však to už dávno

jisto, že tak mravn zachovale žíti budu jako doposud

V posledním ase opt básním — nic ale, než Vlas, kteráž

je už velmi zdokonalená, však dosud jaksi bez osnovy.

O jednotlivostech svého inní a poínání nž jindy B.iaroio

IIOMIO.

Diic 12. ervence [1872\. Dnes jednou zase píšu, nejsa práv píliš

city ovládán — podle toho budu i psáti. Tedy co se týe
mé lásky. Nyní nemám žádné — už tomu dávno, co jsem

bjd ádn zamilován, mám rozmanité plány — však to

nejde z hlubokých koen. Berty jsem dosud z mysle ne-

pustil — mám za to, že dobe a snadno bych u ni pochodil

— zanáším se už rozmanitými osnovami, napsati jí lístek

a vyprositi v nm schzi, kdež bych se dkladn vyjádil —
anebo ji nkde o samot dostihnouti a totéž uiniti atd. —
ale ke všemu tomu schází mi nadšení a zápal lásky — jsem

nkdy i leniv nco podniknouti, to znzelo by, kdybych

snad první kroky podniknul, což se snad brzo stane. S B.

by to snadno pokroilo— pitisknouti ústa k ústm, tvái

v tvá, byla by to rozkoš nevídaná — to mne vábí. Mimo
to mami jiné v záloze, jednu pevábnou židovku z Karlina,
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kterouž znám z tanírny a kterouž jsem již nkolikkrát stehl,

však nikdy nedostehl, jak pravím, mám smlu, nechce mi
lo tak man jiti, poád jen toužení bez výsledku, nékdy
mne to mrzí, chvílemi si z toho nic nedlám. Nyní nastanou

])rzo prázdniny, nu doufám, že tu s ním prorazím. Chci

mimo to nco študovati, nejspíše eské právo, jemuž se

siiad mimochodem budu trochu vnovati. — Cekám nyní

neustále na uveejnní nkolika ervnových básní z ,,Vlasti"

ve Svtozoru — ale trvá to dlouho, než tam slibu svému
dóstójí. V posledním ase (asi 3 nedle) studuju ke kolo-

kvium a tli jsem ani árky básnické nenapsal, odkládaje

to zase až na prázdniny. Pojedu nejspíš na kratší as na

venek — kam, dosud sám nevím.

Dne 18. ervence 1872. Jsem nyní s prvním roníkem hotov —
kollokvia jsem výten odbyl, ímské právo také skuten
sám — co studií se týe mohu tudíž úpln spokojen býti.

Nu — tak — tak — je dobe — v prázdninách budu studo-

vati djiny eské a pak jakýsi pojem o es[kém] právu budu
hledti, abych dostal. S K[arlem Paulem] jsem v dosti spo-

kojujícím pomru, [bratr] Eman dobe maturitu odbyl,

v rodin vše v poádku — což se tedy užšího kruhu týe,

mohu býti úpln spokojen a jsem. Politické ovšem posta-

vení je velmi trapné, dosti asto mne v duchu zamstknává,
však zde odpomoci aneb alespo se snažiti, v moci mé ne-

leží. Jakž ale to stojí se mnou, resp. se mnou ve mn —

?

Taktéž dosti dobe. V posledních dnech jsem opt dosti

siln zamilován, do oné, kteráž dávno již pedmtem mého
osnování a pemýšlení v prázdných chvílích bývala. Jsem
také milován, vím to jisl, snad více než toho své dle lásky

zasloužím. Cliodívám astji k nim, den, kdy pijíti mi jest,

ona vždy se doví, a pohlížením, vlastn ekáním u okna

hned ped prahem inne potší; pak hledí rozmanitým zp-
sobem na mne pohlížeti a jiozornost moji k sob obrátiti,

ehož u mne ovšem bez pílišného nanuihání dosáhne —
pak pijdou úsmvy a pohledy — jen slova ne. Neschází,

než první krok, jejž ])()dnikii()ii[i na mne jesl. Chtl jsem

lak j)íscmn uiniti a\'šak ústn lo jislji a silnji p-
sobí — a hikž pomocí jakési odhodlanosii jsem se k lomu
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odhodlal, a snad zítra neb jindy v brzce uskutením. Pro-

mluvím s ní ovšem o samot — což prozatím lze jen na

^i\[q\ — a eknu, že vím, že bylo by mezi námi co hovoiti,

a tudíž že prosím, abych s ní o samol nkde (nejlépe

v Kynských zahrad) se sejíti mohl. Co pakby se stalo,

nevím, jen ponkud luším o tom, stane-li se, píšt psáti

hodlám. Quod bonm tedy!

Dne 28. ervence 1872. Myslím na jisto, že B[erta] mne miluje —
však pravé jistoty dá mi pece jenom slovo. Mluvím s ní

ne práv asto — pece však 2—3kráte v témdni; moje

nejvtší rozkoš záleží v tom, že s ní nkdy do K[inských]

zahrady na procházku vyjdu. Stalo se to již as tyikrát.

Matka její zstane dole sedti, kdežto ona s mým prvodem

a velmi nevítaným bratíkem neb sestikou nahoru se

ubírá. Jsem zbablec vru, že doposud k slovu jsem se ne-

vzchopil — ale vru jinak nemohu — jazyk slábne a slova

váznou — patím jen na ni — v skutku vroucn ji miluj u.

A miluje mne též — tolik pohled, ba tolik slov klamati

mne mže? Když s tlukoucím srdcem jí se ptám, nkdy-li

na mne si vzpomene, a ona že zajisté a dosti asto pravíc,

nevýslovnou blažeností mne plní, nebo když slibujíc, že

k uritému dostaveníku zajisté dojde, tak vele a vý-

mluvn na mne pohlédne, že jen mrav a zpsob mne zdr-

žuje, bych v náru ji pojal — tu zajisté proti sob a klidu

svému pedpokládaje, že ani trochu náklonnosti ke mne

nemá, velmi pošetile bych se prohešoval. Doufám i tém,
pevn pesvden jsem, že i ona za bezsenné ješt chvíle

pozdního veera mnou zabývá se ^ snad v stinné se mnou

zátiší se vmýšlejíc, snad v rozkošném sblížení o velé se

mnou lásce hovoíc, nebo kterýmkoli zpsobem jiným. —
Jsem vru rád, že opt dívku jsem nalezl, již vele milovati

mohu, a co nemén dležito, že lásku v sob chovám, kteréž

nenesnadný zdar kynouti se zdá.

Nevím ovšem, kam ta láska mne povede, kde meze

její a pestávání, nevím, i ku prospchu i ku škod její

zajisté poslouží — však pohled a hravé oko s tím volným

a veselým zablesknutím, pomnnka na slasti jejich ržo-

vých rt veškerých tch úvah a rozmyšlení mne sprostí —
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a jediným pomyšlením, jedinou touhou po ní mne nadchne.

Pozítí opt s ní se sejdu — snad bez svdkv obtížných —

-

vždy tak štde ono dostaveníko mi pipovdla — pro
tedy mysl klesala by. Jediné slovo — jediné jen — a oné

dávno kýžené blaženosti nabudu — pro tedy nemístn
a úzkostliv váhati, pro jediného slova se báti — vždy
kyne zdar tém jist, a sklame-li mne nadje — pak opt
pusté prázdno a podzimní vichru sténání — — —

* *
*

Z cestopisu po Slovensku.

(Cesta bvla vykonána o prázdninách r. 1871, luunoristický popis její pochází
z dubna r. 1872.)

. . . vskutku uzaveli jsme následující resoluci: Uvažujíce, že cestu-

jeme pro zábavu a zotavení, nikoliv ale k vli sebe zapíráni a namáhání;
uvažujíce, že dosavadní cesta po Slovensku velmi zdlouhavá a

neutšena byla, a že taková kolik dní nám ješt kyne;

uvažujíce, že nadšení, kteréž nás z poátku na Slovensko hnalo,

úpln utuchlo, ba v opak se pevrátilo,

uvažujíce konen, že záhodnéjším bude po sesterské Morav
a jejích nepoznaných krásách a pvabech pírodních se ohlédnouti,

my nížepsaní tímto na tom jsme se usnesli, že okamžité a co nejrychleji

království Uherskému se vším píslušenstvím paty ukážeme, píjem-
njším a užitenjším zpsobem peníze utratiti hledíce.

Dáno na mezi za Hlavou v Trenanské stolici.

Byl to smutný okamžik, když jsme se louili; vrabec tak truchliv

a zárove tak vábiv na osamotnlém stromeku zazpíval, hory
v dálce zdály se nám že kývají a líbezn se usmívají — ale byli jsme
nezvratní; ani truchlení mrtvé ani živé pírody námi nepohnulo,
když úmysl byl uren. Na zpátení cest k Hlav potkali jsme nkolik
vozk, uinné to hranoly; v mst poali jsme vyjednávati s jistým

vozkou, jenž se práv [chystal | k odjezdu do Trenína; byli jsme jeho

nestydat skrovnými požadavky k dovezení úpln oluonuMii; je vidti,

že lidé ješt zachovali a poctiví lu jsou, kteíž neznají z lovka tžili;

jakousi výhodu má cestování po tchto severozápadních krajinách

Slovenska, je špatné a laciné; mimo to zlodjv a loupežníkv není

prý se co obávali, a lakovým povstem nevím, nebo celý národ
je sice dobrý, poctivý a holubicí, ale jednotlivec je nkdy pece da-
rebák. Pak se to darebáctví svede na celý národ a z toho na celý

kmen, jakž jsem lo kdysi v jednom svtovém listu shledal: V N. X.
v echách ukradeny byly p. N. N. hodinky; zase nový dkaz, klcrak
u Cech a u Slovan vbec krádež se pstuje. Netrvalo to ani 2 ho-

diny — jen co náš vozka nakrmil, a rozjeli lu^bo rozklátili jsme
v hestjícím žebinovém voze. Za Hlavou polkali jsme houfec slušn
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odných ženštin; když byly pešly, ptali jsme se svého prvodího,
kdo to jsou — ten ale se velmi osvícen usmál a skládaje tvá ode

širokých úst k nosu v ohromné vrásky, pravil pološeptem: to jsou ty

frajlinky z msta— ty hodné—.Vru jsem se divil, že i zde už taková
emesílka se daí. — Náš koárek hmotn a vesele kolem známých
hromádek kamení na silnici nás unášel; známý ])rach — ten vrný
pítel — zvedal se na silnici, známé luiny a pole jsme vidli — a ra-

dovali jsme se, že tomu nyní ucházíme; jeli jsme kolem Teplé a vidli

jsme ješt jednou pívtivou faru — ale krili jsme se ve voze, aby
nás fará nevidl, nebo jsme mu byli ekli, že do Tater cestujeme,

a též nkolik odporuení do Sv. Martina nám dal.

Když k veeru se sklánlo, zaali jsme zpívati písn, pehlušujíce

tesk natásajícího povozu; náš Slováek — vozka — nkteré známé
slovenské pizvukoval — a takž bylo hulákání, že se lidé na silnici

zastavovali. Bylo už hojn tmy, když (dojeli jsme) k Trenínu. Rozumí
se samo sebou, že starý hrad vypadal velmi tajemn a romanticky, že

ml lovk zase rozmanité myšlenky, dále se rozumí, že jsme mli hlad

a že s radostí zavítali jsme do Trenína; ptali jsme se vozky po dobré

hospod, neboC do známých jíti jsme nechtli, k vli ujití podivenému
vyptávání a okukování; dobrý Slovák nám poradil jakousi krmu na
poátku msta; sedlo tam mnoho zcela obyejných lidí v širokých

halenách a krátkých kalhotech, pili koalku — jak na první pohled

na nich se poznávalo. I sedli jsme na škamna u kamen, naídili víno

a uzeninu, kterouž nám koí zvlášt odporuoval; byla velmi dobrá,

víno též a sousedé chovali se velmi solidn. Vozka byl v jiné hospod,
kdež na nás vyloudil nkolik sklenic piva a veškerý svj a kov cech.

K deváté hodin veerní práskl do koní a jeli jsme pes onu široširou

pustinu, na níž pedešlé ráno náramn jsme se byli upachtili. Pi-
razili jsme k cíli své jízdy— do Kostolné. Slovák zaboil na levou sil-

nici — kdežto my do Hrozinková míili. Zastavili jsme ped hospodou:
vozka zabouchal na okno, ka: nic se nebojá, jsú to tri statoni páni —

;

stará žena s asi osmiletou holkou pišla otevít— vozka odjel, žehnaje

nám. Hospodská o noclehu ani slyšet nechtla; nemá prý ani kousek
slámy v clom, však byli jsme velmi neodbytnými — nebo co jsme
mli zapoíti v 11 hodin v noci — a hartusili jsme ustavin, až se

v dom velmi mnoho slámy nalezlo. Sí byla prostranná, ale tém
bez nábytku; na špinavou podlahu rozesteli slámu; malé dve íkalo

ustavin ,,nech sa lubí" a pálo nám dobrou noc, kdežto stará byla

velmi mrzutá a neekla nic. Rozesteli jsme na slámu své veliké šátky

dadouce pod hlavu torby a kabáty a ulehli jsme. Okna byla beze skla

a msíc nimi velmi romanticky svítil. Jakýsi kocour tropil své noní
rejdy po síni a za chvíli poal nemilosrdn vzdychati a moukati.
Však usnuli jsme velmi brzo a spali výborn. Ve 4 hodiny z rána vy-

poádali jsme se s hospodou a klusali dále k Hrozinkovu; cesta byla

dále — jak už eeno — dosti píjemná — ta nejlepší na celé cest.
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Z dopis Jos. Kaizla:
1872. 7. srpna. Osí.

Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizloui.

Doposud na cest velmi dobe se nám daí. Vera pi-

jeli jsme do Domažlic, je to velmi slušné msto a každému
echovi zajímavé, hned první starožitná brána ozdobena

jest nápisem: Domažlice, pevná vlasti hráz — co jste nkdy
byly, bute zas. Msto jest veskrz naskrz eské — nápisy

na ulicích, firmy, spolky atd. všechno eské — nic utra-

kvistickospravedlnstkáského. Zavítali jsme do hostince

u erného kon, v nmž mš. Beseda místnosti má. Hosti-

nec na všech koncích velkou istotou se V3''znamenává, ímž
ostatn p. Dominik Prášil, hostinský, nemálo se vypínal.

Na veer sešli se v Besed: Dr. Steidl, Dr. Klíma, pedseda
besedy a poslanec, a jiní honorationes Domažlití.

Ráno vydali jsme se do Brodu; v poledne u hranic

v malé hospdce bavorské jsme posedli, naež asi za hodinu

do msta jsme došli. V hospod tamnjší bylo plno echv;
dlouho však jsme se nezdržovali, prohlédli jsme msto —
tytýž dosti chatrné a až píliš starožitné, odebírajíce se pak
pes neveliký vrch sem, do Osí. Pokoj máme zde jako

v Domažlicích velmi istý a pohodlný. Jak už praveno —
kdyby stále tak se nám dailo, bylo by cestování vru rozkoš-

né. Krajina je velmi pkná; se všech stran jsou lesnaté hory

a vkol tak svží luiny a paseky, žé takových v Praze ani

nejpilnjším zalíváním docíliti by lze nebylo. Dotud o cest.

Co se psaní nám týe, nevím vru, které místo bych

Vám udal; resignuju prozatím na odpov a prosím, ab3'ste

.
píští náš dopis vykali.

1872. It. sr])na. '

. Eisensteiri.

Josef Kaizl sirýi dru Edmundovi Kaizloui.

.... Dílem a hlavn stálou nei)oh()dou dílem i výbor-

ným hošlním zdržováni jsouce zlrávili jsme v Osí 5 dní —
0(1 stedy odpoledne do pondlí asného rána. Povst o láci

v Osí v Praze juž mi k uchu došedší velmi drazn se osvd-
ila. Jedli jsme denn výborný obd, pak kávu a k veei
pokaždé bu hovzí bu drbež j)eenc, mimo to jsme za
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as celého pobyti každý as 28 holeb piva vypili, pkného a

istého pokoje iiží,vali, dobe obsluhováni byli atd. atd. —
což venkoncem idirneni vzato 8 f 30 dl. s 10 stálo (t. j. 11-704

kr. r. .) Z Osí podnikli jsme vycházku na Hohe Bogen —
což nám velmi skvlou vyhlídkou odmnno bylo; Klatovy,

Nová Kdyn, Kouba, Arnschwangen, Ketzting a j. v. mst
pod námi leželo. Hohe B. vlastn jeho nejvyšší vrchol

Burgstall 3374' vysoký jest,

V pondlí ráno do NjTska pes Nový Trh dosti trapnou

a nepíliš zajímavou cestou jsme se ubírali, a ke 4 hod,

odp, cíle svého dosáhli; posvaivše na Bayereck — neveliké

ssutiny na blízkém vrcholí, jsme vylezli a optn Klatovy,

.Janovice a velký poet 'vsí, hor a p, spatili. I v Nýrsku

dobrou hospodou jsme byli -— zvlášt výborné Bezdkovské

pivo nad Bavorský malvaz nám zachutnalo. Z Nýrská, Nov.

Trhu, Eisenštejna atd. chodí studující vtšinou na eské

Klatovské gymnas[ium]. Ostatn jsme v Nýrsku více esky

než nm. mluvili, jakož i zde na pošt eský úedník se

nachází. Vera vypravili jsme se pes Hamry rozkošným

údolím íky Angel (eské jméno jsem bu zapomnl bu
neexistuje) k hájovn pod erným jezerem — Tam slušného

a nedrahého obda poživše, k ernému jezeru zavésti jsme

se dali (za 20 kr s podkováním). Nad jezerem skuten
erným, ernými lesy v zasmušilé kotlin obklopeným strmí

kolmo nad hladinou jezerní stna (4242'), kteráž vysoké své

tém hluboko a hluboko do temn^Th vod noí. Jezero —
dle zdání pouze neveliké — jsme obešli a sami k hájovn

dorazivše jsme posvaili, naež za 2 hodiny velmi pknou
procházkou do Eisenštejna jsme pišli. I zde hospoda dobrá,

istá a laciná až k ustrnutí jest. Dnes ráno mapu tém
nutnou jsme na pošt bez obtíží vyzvedli a do Debrníku

pes hranice k Wachthausu se odebrali; cesta jest vru
utšená — jde se jako parkem — až se cesta na levo odštpí

a na vrchol hory Falkenstejna vede; les jej kryjící jest —
nebo až do nedávná pralesem by]. Vyhlídka nestojí za

mnoho. Vrátili jsme se zase sem, protože s [bratrem] Emanem
na peníze ekám, které dnes tu snad již jsou Piš,

prosím, na jisto obratem pošty do Kinžvartu . . , ,

21
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1872. 25. ])ro.sincc. Karlín.

Josef Kaizl hralni Emanovi.

. . . Maje ped obdem .... prázdnou chvíli . . . ne-

otálím Ti ihned odepsati.

Špiku již s kabáty a Faustem míti budeš; na Ledový
dm u knihae [bratr] Eda zapomnl, ale asem svým Ti za-

slán bude. Co se t^^e rady stran odebírání asopis - - mys-

lím, že bude nejlépe držeti si Posla z P[rahy], chceš-li míti

politický asopis, nebo o denních událostech a politice

z Svobody asi tolik se dovíš, jako z Svtozora; Posel z P[rahy]

je zajisté velmi laciný a dobrý skorodenník, jehož návrh

od strýce [dra Edmunda Kaizla] vychází. Radím Ti, abysi

pokal s pedplacením na Svtozor až po novém roku, a

shledal nejdíve, jak vypadati bude nový belletr.[istický]

týdenník Lumír, Hálkem a Nerudou redigovaný; Svtozora
sám více držeti nebudu, snad Lumír — a bude-li k emu.
Ostatn pokej, až vyšetíme, za je Posel z P.[rahy], a jaký

bude Lumír; nedal-li by ten se odebírati — což Osvta?
škoda jen, že pouze jednou za msíc vychází; O Obrazech

života nebudeme mluviti; dláš nyní nco? a co? Piš mi

jednou pece o svém hospodáství, napiš mi teba výtah

ze své knížky pokladní — rozumíš!

S [Vincencem] Quisem píliš mnoho nedláme, dávno
už (pes týden) nebyl jsem s ním nkde v hostinci; ale asto
s ním se scházím; vyšly básn jeho bratrance*) — dosti

silná knížka: ,,Z ruchu". Pak vyšla laciná knihovna, tuším

nco nového (3. vc) od Hálka; dále Lafontainovy hájky

(dvanáctero) s eským textem (in folio) s illuslracemi od

Gust. Doréea. Na])otom (víš to snad už): Littcrature fran-

gaise par Voadlo 8 fils, kterouž bych si byl koui)il, jenže

nestojí za mnoho; mimo to mnoho knížek pro dítky a \). v.

Jesli jsem co vynechal, píšt doplním.

Máme zas jednu novou výtenou 1 akt. veselohru (ale

dlouhou nicmén): Zkouška státníkova od Bozdcha (hlavní

osoby hr. Vácsl. Kounic (Bittner) M. Terezie (Malá) cis.

I'rant. Štpán Lotar (Šaniberk).

*) I.adislina Oiiisc.
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Oslalii nevím nir nového: ii. I). npozoru> Te na

dvojí vc: pedn v c. k. slální tiskárn (nkde v mst
(I. okr.) [ve VídniJ nedaleko slrýeova [dr. Alfreda Kaizla]

hýlu) lze mnoho eských knih laeino dostali (lam lišt-

nveh, ovšem nejvíce zákonníky a p. v.)

Potom pátrej u antikvá, kde lze mnoho dobrého

Pilovití— dívej se mi také po starých právnick[ých] knihách

(Koldín, kniha Tovaovská, Brikcí z Licka) a potom Codex

juris bohemici od Herm. Jireka, a Archiv eský; je-li nkde

co, piš mi o tom na rnes i o cen a zachovalosti.

* *
*

Z denníku:

,,Dne 18. XI.'1872. Rozmar velmi neutšený dnešního ve-

era se mne zmocnil; k studiu chut nemám, o básnní se po-

koušeti nechci— co tedy? sáhnu k denníku— mj starý pí-

tel — ten pomník z minulých asv, ten udržovatel utlume-

ných tužeb a vyhaslých citv — ten jsem pojal a pemítal—
znovu jsem minulost prožil, na pekonání strasti jsem zíral —
o úsmvu nadjí jsem etl — a ta mne upoutala a vztýila.

Psal jsem— tuším v kvtnu let. r. (t. j. 1872)— že tak žíti ne-

smím jakož nyní žiju;'nyní taktéž psáti mohu; studium a prá-

ce jsou mi skuten vedlejší vcí — co asu jim tak zbude,

tenmajía více nic, a má býti na opak— a bude—trvám bude."

*

Z dopis Jos. Kaízla:

1873. 15. ledna.
Praha.

Jo.s/ Kaizl hviilvu Emanovi.

Chystav se už po nkolik dní, abych Ti psal, teprve

nvní po snídaní k tomu picházím. Nejdíve tedy o knihách.

Už hojn dlouho vyšel 9. sešit Slavína (Bratr Eda jej ne-

dávno koupil) s podobiznami Chocholouška (tém op).

Levého (dobrá) V. Budovce z Budova (dob.) a Nmcové

(skandál); z laciné knihovny— pokud dle nepoznamenaného

datum vidím za nepítomnosti Tvé vyšly 4 sešity; povídka

od Hálka jmenuje se Na statku a v chaloupce; Listopad už

je dokonen a sice sešitem 9. (3 vyšly za nepítomn.). —
Nových knih nkolik vyšlo: ze Šumavy od Elišky Krásno-
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horské, básn (+ + 4"— v ženské bibliotéce), oQuisových

básních jsem tuším už psal; pak Tetín, Kalendá pro ženy

od protivy Lužické; njaká kniha od Ríiffera o strategii,

pak — snad už jsem psal — peklad Lenauova Fausta od

J. J. Kakovského; Osvta v posledním ísle je velmi zna-

menitá, obsah je násled. (odbírám ji zase): Polska ped
100 lety (Dr. Jozef Kubista), Ze života Karla Havlíka
(V. Z[eleného]), z básní A. V. Šmilovského, Nebožka Barbora

(dle pírody nakreslila K. Svtlá), Listové rzných adres

(V. Vlek — eské historické šlecht), Ruské básnictví a

Turgenv (Antal Stašek), Klášterní školy a žáci v stedo-

vku (dle prám. B. V. Spiess), Rozhledy osvtové 1) umní
od Fr. Zákrejse, o Geitlerov Starobulh. fonologii (od prof.

Ed. Novotného. — V tisku se nachází a asi za 3 ned. vyjde

vtší spis z práva ímského od Dr. Pavlíka. Lumíra do-

posud vyšla 2 ísla, druhé je mnohem lepší prvního (pošlu

1. íslo na ukázku, ješt dnes), budu-li Lumíra odbírati,

nevím doposud, ale sotva, protože béru jíž Osvtu, lepšícího

se Paleka a chci ješt Právníka bráti Svtozor snad

nkd}' vidíš, nov}^ rok zahájen byl dvma cizozemskými

kozly na 1 listu. — Lafontaine-ovo dvanáctero bajek je za

3 f 50 ve skvostné vazb, pak vyšla ješt jedna kniha v ele-

gantní úprav u Otty: Klepy z cest od Joz. Štolby, prý velmi

])kn psaná. — Prager Abbl. asi ped 4 dni ohlásil, že

soeben ist erschienen in der laciná knih. Lama a jeho dít!!

— Více nového již nevím; podíval-li jsi se už k njakým
antikvám? (po právnických starých i nových spisech —
bu tak laskav a ui co nejdív, neneopomíjeje (to je

krásné!) mne o tom zpraviti.

Byl jsem vera v Nár. Besed, kdež výborn jsem se

bavil a pedešlou stedu ve spolkovém ])lesu, lístky mám
všudy zadarmo (výmnou).

Budeš-li pak odebírali Matici lidu? Ah — tu si vzpo-

mínám — strýc ekl, že v M[atici] slovanské vyšlo nco jako

kalendá, ale [bratr] Eda to ješt nemá, já l)udu odel)irati

zase M[atici] lidu, lístek k loské, je dojxjsud nenalezen.

Co se mne týe, nyní ani nebásním ani nepišu - jiouze

nkolik lánku |)iá\ nickýcli |)ríšlí siredii Itiidii ve Vše-
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hrdli pednášeti o poruensLví podlé st[aro] eskfélio] práva,*

a hodlám zaslali do Právníka lánek o Irhu (Kaufvertrag) též

podlé st[aro] esk[ého] práva— ale o tom se nezmiuj v psa-

ní!— iipozoruju optn, že chceš-li cos neveejného mi psáti,

piš do Karolina Strýc z angl. peložil ,,muž bez ko-

šile", humoresku, kteráž do Svtozora pijde, že Nerudovy
knihy verš v 2. vydání vyšly, snad už víš. Básn Ladislava

Quisejsou vtšinou velmi dobré, vyznamenávají se dobitými

myšlénkami, jakousi silou a ráznosti—a nkdy až píliš pro-

zaickými se stávají. Cell jsem je od [Vincence] Quise si (se!)

jich vypjiv. (Stojí za koupení). Pohnul jsem strýce, že snad

sám nco právnického (o angl. právu také psáti bude.

*

O poruenství podle práva Vladislavského u porovnání

s právem ímským.
(Pedneseno dne 22. ledna r. 1873 ve ,Všelirdu'.)

Gás I.

O pojmu a poruenství vbec.
Poruenství podlé práva staroeského jest pomr, jenž netoliko

na píinách -prospchových, nýbrž jako v práv ímském na sku-

tené právní nutnosti se zakládá. Když otec, kterýž za živobytí svého

dítky nezletilé i zletilé— pokud oddleny nejsou — v moci své má,

zeme, jsou dítky veškeré této mocí otcovské sproštny: zletilé co

úpln svobodné a neodvislé právní osoby, nezletilé však potebují

nkoho, jenžby otce zemelého až do let jejich spravedlivých zastu-

poval, protože právo pro nezletilos zpsobilosti k jednání jim od-

pírá. Neklamné znamení této zpsobilosti jest podlé staroesk. pr.

zemsk. moc a svoboda dskami zemskými klásti, t. j. rozmanitá právní

ízení k dovršení a utvrzení jich od úedníkv do desk zemských sob
zapisovati dáti. Této však svobody sirotkm nedostává se, jak pímo
praví Všehrd (IV. 4) ,,žádný let nemaje pirozených nebo králem da-

ných, nemóž ve dsky jménem svým klásti" a na jiném míst (V. 46)

,, Sirotci také sami ve dsky klásti nemohu" atd. — mimo to neíslné

množství indirektních doldad ze Všehrdu i ze zízení Vladivslav-

ského. Nemohou tedy sirotci ani statku svého prodávati, zastavovati

nebo zapisovati, aniž pohánti, nebo phonv pijímati, tudíž ani

k soudu státi a odpovídati. Jest tedy poteba, aby tento nedostatek

zpsobilosti k jednání — jak ku prospchu sirotkv takž i všech ostat-

*) Dne 22. ledna r. 1873 pednášel Kaizl ve „Všehrdu" ,,0 poruenství

podle práva Vladislavského u porovnání s právem ímským".
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nich — zpsobem právem uznaným nahrazen a dophin byla —
tomu právo zízením ústavu poruenského vyhovlo.

Vyvinutí se poruenství v pr. st. klade Hanl do 14. století —

•

doba zajisté pro právní ústav také dležitosti — velmi pozdní; avšak

právo eské poruenství díve skuten nepotebovalo, nebo až do

uvedené doby ryze slovanský obyej nedílnosti v úplné síle zkvétal:

nemohu však o tom šíiti slov a poukazuju k pojednání Dra. Hanla
v Právníku r. 1869 str. 513.

Staroímské jus civile poruenství za pouhé právo poruníkv
oproti sirotkm považovalo, avšak náhled ten bhem asu tak se

zmnil, že poruenství pokládáno za povinnost obecnou, jakož praví

pr. J., I. 25: Tutelam piacuit publicum munus esse a jiná místa,

zvlášt pak kde o poteb omluv (excusationes) pro nepijetí poruen-
ství se jedná. Moderní práva stojí vesms na tomtéž stanovisku —
a juž staroeské právo i zemské i mstské na nm shledáváme.

.Jest tedy poruenství moc svená nkomu, aby na míst otce

zemelého, aneb toho, kdo po nm sirotky v moci ml, hájil a zastu-

poval sirotky, pokud se týe osob i statkv jejich.

Úad poruníkv jest následující:

1. zastupuje sirotka tam, kde sirotek pro nezletilos svou jednati

nemže, t. j. ona inter'^3ositio auctoritatis práva ím. Ppruník anebo

jeli jich více — poruníci vesms z vci sirotí pohánjí a pohnáni

jsouce odpovídají; co vysoudí ne sob vysoudí, nýbrž sirotkm, a

taktéž když prosoudí, krom žeby nestáním k soudu tudíž vlastní

vinou pi ztratili. Všehrd o tom mluví zejména v kn. V. hl. 36: o obránci.

2. Protože ruí poruník za to, aby statku sirotího umenšeno
nebylo, ba na opak, že hledti má, aby pirstalo, písluší mu spravo-

vání statku a jmní sirotího — administratio bonorum. K zamezení

bezprávného obohacování se zištných poruníkv zakázáno jest už

v polovici XV. století, jakož o tom nález stojí ve Dskách Ondejových
Vácslavových, aby poruníci s sirotky sob svenými ve spolky

(societates) vcházeli, a pánm na plném soudu moc udlena, aby spolek

takový— i ])es povolení krále .1. M. zdvihli. Na Morav - jak Hanl
dokazuje — takového naízení nebylo.

3. Konen má porunik dle slov Všehrdových (V. V, 13) o sirotky

se vrnji starati, je k dobrému tak vésti, jako své dti vlastní a

mnohem pilnji. Z této poslední píiny smí též poruník paniu' satek
s nkým zakázati, když shledá, že ku prospchu jejímu \)y luhyl.

dále zasedá jako nkdy otec v rad rodinné a p. \

.

ást II.

O v z n i k u t í a trojím z p u s o b u j> o r u e ii s t \ i

.

Poruenství trojím zpsobem udíleno bylo:

1. utanovením ze strany otcovy a sice:

(i) kšaftem na mocný lisí královský,

h) (Iskami zemskými;
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2. po píbuzenství ili po nápadu a

3. králem jakožto nejvyšším všech sirotkv poruníkem.
Rozeznává tedy právo eské v úplné shod s ímským následující

rozdíly mezi poruníky:
1. poruník otcovský (tutor testamentarius)

2. por. pirozený ili po píbuzenství (tutor Icgitimus) a

3. poruník králem daný (tutor dativus, jak už také Institutce

jej jmenují, ili tutor ex lege Atilia nebo ex lege Titia et Julia).

Otec každého dobrého a zachovalého lovka poruníkem uiniti

mohl, ale poruníkem po píbuzenství nebo králem daným jenom
takový státi se mohl, jenž sirotkm dostatené na statku uruil.

I ženu otec porunicí uiniti mohl, a taktéž po nápadu žena porunicí
jako každý jiný se stávala. Naproti tomu ustanovuje § 1 1. 2. D. XXVI,
4: Interdum alibi est hereditas — alibi tutela — nam hereditas quidem
ad adgna/am pertinet, tutela ad adgna/zm — až Justinian teprve

ustanovil N. 94. c. 2. Sed hodie mater etavia (absque hac impetratione)

omnibus praeferuntur si renuntiant secundis nuptiis — tudíž velmi

obmezeným zpsobem; nmecké právo až do 18. století ženy naprosto

z poruenství vyluovalo, a § 192 o. z. o. praví, že poruenství nemá
osobám ženského svovati, krom zvláštn. pípad. Vidíme z toho,

že právo eské nacházelo se na stanovisku mén exclusivním — nechci

však íci pokroilejším (obšírn o tom pojednává Vocel, stes. ddiné
právo, sta IV.)

Ku pijetí poruenství na rozdíl od práva ímského a též od práva
mstského nikdo zavázán nebyl, a uinil-li otec o své ujm nkoho po-

runíkem, mohl každý bez prodlení odporem toho poruenství se zl3a-

viti; není tedy v eském právu ei o excusationes tutorum, o kterýchž

právo ímské obšírn vykládá. O následcích nepijetí poruenství
pirozeného níže podotknuto bude.

1. poruenství otcovské.

• Právo poruníky uiniti netoliko otci samému písluší, nýbrž

po smrti otcov po pípad i nedílným bratrm i strýcm, jakož

i vedle pr. ím. každý, v jehož moci sirotkové se nacházeli, poruníky
jmenovati mohl. Jak už nahoe uvedeno, poruník otcovský dvojím
zpsobem uinn býti mže:

a) kšaftem na mocný list královský, t. j. když otec od K. mocný
list na kšaftu uinní vezma, v tomto kšaftu poruníky zídí, a

b) když otec k úedníkm do Prahy pijda, jmenování poruníkv
dskami zemskými zapsati dá.

Otec více než jednoho poruníka uiniti smí, a vedle i. 488. z.
kr. VI. i dcery od synv oddliti, a jim nad statkem jejich zvláštní

poruníky jmenovati mž. Poruník otcovský žádného dalšího po-

tvrzeni králem nepotebuje, kdež to v právu ím. i ten confirmatio

ex jure Romano zapotebí ml.
Poruník tento moci mnohem vtší nežli ostatní požívá, nebo nemusí
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1. uruiti za statek sirotí, protože se pedpokládá, že otec zajisté

dtem svým muže dvry v plné míre hodného porunikem ustanoví.

Totéž platilo v'pr. ím.
2. po složení poruenství a statku postoupení sirotkm potu

initi nepotebuje, léby z dobrovolného podvolení tak uinil, k emuž
Všehrd velmi dtkliv napomíná, a

3. má vbec moc, jako otec nakládati s statkem sirotím, krom
že na nm vno klásti a svého statku zpravovati nesmí (z. kr. VI. 496).

Badali mu dskami nebo kšaftem zvláštní moc k tomu udlena, smí
též jiné poruníky k sob pijímati; nápadu však neobdrží, léby otec

zvlášt tak ustanovil (1. c.) — taktéž pr. ím.

2. poruenství pirozené.

Souhlase s lánkem 503 z. kr. VI. praví Všehrd (V. 43.): ,,Kdež

poruníkóv otec dskami nebo kšaftem nezdlá dtem svým, tch z práva
poruníci mají býti pátelé nejbližší; to jest bylo napsáno v ím za

pohanov na XII dskách práv ímských, neb sú i ímané dsky mli'"

a v pr. J. 15. I teme: Quibus autem testamento tutor datus non est,

hisexlege XII tabularum adgnati šunt tutores, qui vocantur legitimi.

Mezi blízkými a dalekými páteli ten poruenství obdrží, kdož
jest nejbližší, a mezi jednostejn dalekými nebo jednostejn blízkými

ten obdrží, kterýž nejlépe uruiti mž statek sirotí (V. V. 38.); zde

rozchází se právo eské s ím. podlé § 9 D. XXVI, 4: Si plures šunt

agnáti, proximus tutelam nanciscitur, etsi eodem gradu plures šunt,

omneš tutelam nanciscuntur. Povolání za poruníka i v eském i v ím.
právu s právem ddickým souviselo, a když v tomto posledním ád
posloupnosti Nov. 118. zmnn byl, také ád povolávání za poruníka
pirozeného zmny utrpl (srov. Puchta, Instit. § 298). Z té práv
píiny, že poruník pirozený jakožto nejbližší píbuzný po smrti

sirotka nezletilého nápad (hereditas) obdrží, slov též porunikem
po nápadu, a udlení poruenství pirozeného tolik co nápadu udlení
znamená. Jestliže však ten, kdož podlé ádu porunikem pirozeným
státi by se ml, tohoto na se vzíti a uruiti nechce, pozbývá jakoby
trestem také nápadu, a poruenství vedle i. 947 z. kr. VI. i s nápadem
na nejbližšího po nm pítele spadá; nechceli žádný z pátel poruen-
ství pijití a uruiti, K. J. M. poruenství i s nápadem udliti mže.
Ti, kdož po píbuzenství práva k poruenství mají, i tehdy je obdrží,

když po udlení poruníka králem se pihlásí, nebo praví Všehrd
(V, 38): ,,Když otec ume i)oruníkv nezdlaje a král když sirotkm
poruníky dá, kteíž za to J. Msti prosí, obdrží i)irození pátelé poru-

enství ])roti králem danému.
Podlé práva ím. státi se mohlo, že sám olec porunikem dilek

svých co proximus agnatus se stal, když teba syn adoptaci v uuc
jiného pešlý smrtí adoptujícího svéprávným se stal, aniž by tento
kšaftem porunika byl jmenoval; podobný pípad, jak zeslov (iorinice

nahoe uvedený vysvílá, v právu es. zhola nemožnvm bvl.
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3. poruenství králem dané.

Nebylo-li pítele anebo nechlél-li žádný z nich poruenství na se

vzíti a uruiti, udlil král, jenž dle slov V. (V, 38) nejvyšší všech sirot-

kóv na zemi i v mstech svých poruník byl, poruenství kterému-
koli dobrému a zachovalému lovku, jenž dostaten uruiti mohl;
a v právu ímském: Si cui nuUus oninino tutor fuerat, ei dabatur in

urbe Róma a praetore urbano et majore parte tribunorum plebis tutor

ex lege Atilia, in provinciis verso a praesidibus provinciarum ex lege

Julia et Titia — pozdji také per constitutionem principis.

Zajímavo jest, pokud se týe onoho vrchního poruenství Krále,

právo moravské, vedle kteréhož sirotci od poruníkv šizeni jsouce,

když na statcích poruníkových anebo rukojmí jeho hojiti se nemohli,

i na králi markrabí, pánu zem nebo hejtmanu po dojití let statku

svého dostihnouti mohli. (Srov. lánek Dra. Hanla, Právník 1869.)

Podlé toho vrchní poruenství královo nebylo pouhým právem.
Poruník pirozený a králem daný, jak už vytknuto tím hlavn

od poruníka otcovského se liší, že oba sirotkm za statek jejich uruiti

a po ukonení poruenství poet initi musí, o emž níže ješt podo-
tknuto bude, viz o tom V. V, 41.

ást III.

Kd}' a jak poruenství pestává.

Poruenství pestává trojím zpsobem:
1. Když sirotek let spravedlivých dojde; to stávalo se zpsobem

ádným a mimoádným: a) když sirotek ohledáním ode dvou úed-
níkv desk zemských tlesnou svoji dos,plos prokáže, t. j. u pacholíka,

když se mu brada spe nebo lno chlupatí, u dveky, že se prsy puí
a nadýmají. Ipso jure však poruenství nepestává, což vysvítá ze

Vš. V. 43, kdež stojí: ,,dle poruní otec nejsa od sirotka k létóm pi-
šlého upomenut, aby jemu statku jeho sstoupil, není sirotku, proto-

zeby jemu statku jeho nepostúpil, škodami žádnými potom po letech

jeho pišlými povinen." — V tétéž hlav tvrdí sice Všehrd — a po nm
Yocel a Dr. Hanl, že netoliko sirotek mužského pohlaví k létm
pišlý za postoupení statku žádati a poruenst\d nad bratry nezl.

pevzíti mže, nýbrž i dveka — avšak I. 105 zr. kr. VI. opak toho

zákonem iní.

2. pestává poruenství, když sirotek zeme; nápad bez výminky
obdrží toliko poruník pirozený a králem daný (viz i. 497 z. kr. VI.);

otcovský poruník jen tehdy, když mu otcem juž naped zapsán byl.

3. konen píina pestávání poruenství jest smrt pcruníkova;
tu nastoupí bu ten, kdo pro ten pípad naped jmenován byl bu
otcem nebo poruníkem uinní spoluporuníci, bu por. pirozený
bu konen K. poruenství udlí.

O ukonení poruenství pro capitis deminutio sirotka aneb cap.

dem. max. u poruníka v právu eském ei b^^ti nemž; rovnž

22
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o ssazení poruníka nikde zmínky nenacházím. Ani poruenství pro

zvláštní pípad toliko — tutela praetoria — v právu . neexistuje.

Pestalo-li tedy poruenství, žádej sirotek poruníka, aby mu
statku postoupil resp. i poet z užívání platv, rybníkv lesv a

penz uinil, Zdráhá-li se, vezmi sirotek od úedníkv list napomínací,

v kterémž se poruníku rok k postoupení a potu uinní položí;

když i tu poruník podlé práva se nezachová anebo na jevo pijde,

že statek sirotí nesprávn spravoval, mž sirotek beze vší rozepe
a phonu na poruníka právo vésti, t. j. v statek jeho se uvázati a

tak dlouho jej držeti, pokud zadosti uinno mu nebude. V právu

ím. bylo žaloby teba, kterýchž ovšem na výbr bylo.

Když poruník ádn postoupí a poet uiní, má jemu sirotek

dskami dkovati — a odtud veškeré ruení a zodpovdnost poruníka
pestává.

Ku konci ješt nkolik slov o Všehrdov definici poruenství

v kn. V. hl. 33, kteráž zní: Poruství jest dtí a statku svého, kterýž

kdo k opatrování a k množení ve dskách má, ne k umenšení, komuž
se zdá, dskami nebo kšaftem na mocný list král. svení a po smrti

své postoupení: dtí a statku svého ddiného a svobodného nebo

zástavního. Jak na první pohled seznati lze, jest definice tato —
v ele celého pojednání oporu. stojící— píliš úzká, zavírajíc v sob to-

liko poruenství otcovské a proto nemohl jsem jí hned napoátku užiti.

Z dopis Jos. Kaízla:
1873. 26. ledna. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

... V Matici prmyslové vyšel 3. seš. „základové

živnostnictvi — z franc. peložený*) — výtená prý kniha.

[Knihkupec Jan] Otto jako obyejn, tuším —- zaslal ji

strýcovi, a s nejbližší zásylkou se Ti pošle (mám ji v Karlin).

Te nco o tom asopisu, kterýž odebírati chceš, o emž
jsem v doteném posledním listu nemluvil. Jak z Tvého

dnes obdrženého dopisu vysvítá, psal jsi nm nebo komu
jednou — a musel se ten dopis Laké ztratiti — abychom
T snad na ,,Svt[ozor]" pedplatili nebo pod., snad jsi

také psal, pro Svt[ozor] odebírati chceš; ale neradím Ti

k odebírání Svt[ozora], nýbrž navrhuji Ti Osvtu, kteráž

i v druhém i v 1. ísle let. výborná a zajímavá jest; v 2.

ísle dokonena jest krátká povídka Svtlé „Nebožka

*) J. G. Courcelle-Seneuila Základcvó živnostnictvi. Vzdlal Josef Sedláek.



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA. 175

Barbora" — velmi krásn a dojímav psaná. Mimo Osvtu
bysi snadno ješt odebírati mohl Matici lidu. Budeš-li obé

chtíti uiniti, zaídím Ti zasýlání. Svj ztracený lístek

k loské M[atici] lidu jsem šastn našel, a poslední 2 knihy
z r. 1872 vyzvedl; jsou to: Kmotr Rozumec, jak z dopo-
savadního tení seznávám velmi krásný a skuten po-

uný ,,mudroslovný román"; ona filosofie v nm, jest

filosofie života (Lebensweisheit) — od Šmilovského, druhá
o povtrnosti od Dr. Fr. Studniky s dešopisnou mapou
zemí ko. eské.

Svj úsudek v dotfeném] psaní o básních ,,z Ruchu"
od Lad. Quise musím ponkud zmniti, probírali jsme ty
básn s [Karlem] Paulem velmi dkladn; tetinu kdyby L[a-

dislavQ[uis] byl \ydal, byl by sob velmi prospl, ale ostatní

ást tch básní nestojí skuten za mnoho, samá krev, rána,

hrom, me, a nkdy kat, boue a p. v. zakoupení jich více

Ti neradím; doposud jsem se nedovdl ani, za jsou, ml
jsem je od Qu[ise] (Vincy) vypjené ... Že vyšel 9. seš.

Slavína — také jsem psal — a [bratr] Eda tuším druhý
den po mn. Listopad je ukonen. Nár[odní] bibliotéka

klesá níž a níž, poslední sešit obsahuje básn Matje Ha-
velky (t. . c. k. zemsk. rady a pedsedy právnické jednoty);

oekávám v píštím sešitu ,,sebrané básn Jana z Prahy".

O bibliotéce cizojazyných román prozatím nic nevím —
ale dovím se. V Poezii svtové prý vyjdou po sob tyto

perly: Sakuntala, Don Juan (Byron), písn (Heine) a

Béranger. Tu kdyby si mohl (peníze!) odebírati; asem
svým také to uiním.

Dne 22. t. m. pednášel jsem ve Všehrdu, o poru-

enství dle práva Vladislavského, zaež mne Dr. [Jaromír]

Hanl na míst a pozdji u strýce [dra Edmunda Kaizla] po-

chválil; chci nyní nco napsati do ,,Právníka", kteréhož

— jak už také psáno —- budu odebírati.

Odebírání polit[ického] listu neradím; peteš a za-

hodíš; jdi do kavárny (teba Procházkovy) a také to

máš. Mimo to jsou velmi drahé — nejmén 1 f. 30 (Posel

z P[rahy] na msíc. (Pražský Denník za 50 n.) (s pošt.

zásylkou.)
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Velký lomoz iní se nyní s adresou k králi*) — za-

kázali podepisovati ji v krámech — „Politik" o tom mela

ostrý lánek a byla zabavena, Pr[ager] Ab[endblatl] ten

zabavený lánek pece kritizuje a nadává — politik vy-

ítá mu pestupování zákona a také nadává atd.

Ta volební reforma — kdoví pece provedou-li ji

ústaváci; nevíš-li v em vlastn naše opposice proti ní se

zakládá, piš, povím Ti to. Pikládám své poslední

básn z Vlasti*), prose o zevrubnjší kritiku — jakoukoli.

1873. 2. února. Praha.

Jo.Sc/ Kaizl bratrovi Emanovi.

. . . Pedevším vyšla lacfiná] knihfovna] (28.), ob-

sahující dokonení Hálkova ,,na statku a v chaloupce" —
(velmi krásné) a poátek románu: Ztracený život od

Pflegra (to bude asi vtší). Svtozor, jak vidíš, odebírám

v ak[ademickém] spolku; odebírání a dodávání na hlavní

poštu má [bratr] Eda úpln na starosti — obmešká-li se,

nadej jemu, ne snad mn.
Pedplatil jsem se na Matici lidu a na Právníka, (1 f.

V4 let.) nebudu Lumíra odebírati.

Pedposlední íslo Matice lidu z r. 1872 obsahuje

,,Kmotra Rozumce" mudroslovný román od Šmilovského;

z poátku je ponkud píliš rozvláný — ale za to

druhé asi % jsou výborné — celek vbec pkný velmi

a pro každého pouný; peet dal jsem to bab[ice

Kaizlové]; dnes jsem se jí ptal, jak se jí to líbí: hm —
hezké to je — pouné, tak pro sprostý lid — ert mne mohl
vzíti — a tu se mne hned potom ptala, zdali pinesené jí

,,Na statku a v chaloupce" — je též tak z vesnice pro sjírostý

lid. Jak strýc sám ekl, není bab[ika] s niím spokojena —
ale to ,,pro sprostého lovka" mne vždy dopálí

[Vincenc] Qu[is] má te veliké Irumpety; ve tvrtek je

valná hronuuhí našeho [akademického tenáského] spolku,

a bude pedložen návrh, aby veškeí mimoádní poslu-

*) Dne 17. ledna r. 1873 pední mužové éi'šli podepsali polici k císai

a králi, v níž žádali, aby panovník osnov zákona o pímých volbách do íšské

rady své sankce odepel.
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chai na iinfiversil] a leclifnice] co inní lenové k ak[ade-

inickéniu] sp[olku] pipuštni nebyli — musel by též

z ples[ového] výboru — a to by jej bolelo — ale má marné

obavy, nebo myslím, že se to nepijme (pro hmotnou ztrátu

z toho pro spolek) — a kdyby, platilo by to nanejmí
teprv od 1. bezna. Ale Vinca má strach.

Te nco o Tvých spisech: Ten o jelenu je nejlepší,

pak o mnichovi, ostatní jsou mén povedené — ty jsem

také teprve jednou etl; neíkám, že by prve jmenované

byly dokonalé, ale pece dojmou — tu i tam ve form
(délka vt atd.) leccos vadí; str5'Covi se také líbily (ty

2 první kousky), ale s podotknutím, jestli jsi to snad nkde
do slova nepeložil. [Vincenci] Qu[is]ovi se též líbily, [Kar-

lovi] Paulovi ne — toliko co stylistické pokusy — v Jean

Paulových spisech jsou pr\^ taková podobná místa, ale

mnohem krásnjší; co první pokus ale prý to je dobré (sub-

jektivn). Zašlu to až píšt, ješt to petu a pak snad

zevrubn o tom ])romluvím ... Co o nwch básních?

1873. 9. února. Praha.

Josef Kaizl brathi Emanovi.

. . . Posýlá se Ti kabát (kanceláský), 1 košile a ná-

sledující knihy: Slavín (9), 3 sešity Mat[ice] prmyslnické

a svázaný Listopad, jehož vazba úet Edv [bratra] o 20 kr.

zvtšuje. Otec peníze, jež Eda za Tebe vydá, vždy za-

kládá, a tudíž není tak naspch. O bibliotéce cizoj[azy-

ných] románv doposud nic nevím — až v píštím dopisu

(bhem tohoto téhodne) o tom a o politice místnji se

zmíním.

1873. 17. února. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanoui.

Opt Ti píšu jen tak na rychlo, protože za malou chvíli

do pednášky odebrati se musím. Odbyl jsem — jak ale-

spo chci— už letošní masopust. Ve stedu mli jsme aka-

demický ples, jenž velmi stkvle vypadl — však mnoho-li

vynesl, nevím ješt. V sobotu byl jsem se strýcem a ve-

*) Básn tyto se již pi dopisu nenalézají.
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škeroii ostatní kanceláí v Karlin na plesu, více však

nehodlám jíti.

O zmínných nkdy politických vysvtlivkách i nyní

ješt nepíšu, protože práv mám odmený as; o biblio-

téce cizoj[azyných] románv doposud ješt nic nevím,

ale co nejdíve T o tom zpravím. Nového nevyšlo nic.

Paleek ješt prochází — to víš, že si držím ,,Právníka" a

Osvtu. Z Mat[ice] prmfyslové] ís. III. už jsi obdržel;

jak dostáváš Svtozor? v sobotu i v nedli? Po celém

království, ba po celé korun eské oslavuje se v tomto

témdni památka Koperníkova s velikou okázalostí — ped-
nášky, hudba, koncerty, volné zábavy atd. atd.

V Litomyšli se djou šeredné vci s reálkou. Šibalsky

stavli — a ejhle kus reálky nové za kusem sesypává se.

Nepsal Ti [Vincenc] Quis o spolku?*) Já alespo proza-

tím nevím, co mám Ti psáti, protože zízení takého spolku

skoro za nemožné — v nynjších okolnostech pokládám.

Studuj u te zase piln, a chystám opt pednášku do

Všehrdu. Co pak ty dláš; píšeš nco vtšího?

Jak jsi s Svt[ozorem] spokojen? zajisté Ti nyní po-

lit[ický] pehled více nevadí,

1873. 26. února. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanoui.

Poslední dopis Tvj daný dne 22.-2. mne obsahem

svým velmi uspokojil.

Pedevším — ; chceš nco studovati. Tu však dvojí vc
uvážiti slušno: 1. práci a studium, které chleba vezdej-

šího poskytuje a 2. to, které vyšší úely má. Stává se, že

obé asto souvisí — u nkterého povolání tém samo sebou

se to rozumí (v. professory), u nkterého pak musí lovk
na dvé se rozdliti, tak že ním jiným v kancelái, jiným

pak doma jest. U Tebe trvám, s druhým pípadem se shle-

dávám. Musíš nezanedbávati co k Tvému chlebovému

uení náleží — neíkám, že bys tlem a duší tomu oddati

se mu.sil, ale pece — a nkdy snad i výhradn lim za-

*) Návrh spolku vyšel patrn od Emanuela Kaizla a ini i)alrn za úel

literární kolportáž a vydávání psaného, belletristického listu.
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mstknávati se budeš museti. Však snad jsi etl Alfredv*)

list k otci? Ostatn za to mám, že to všeclino sám jiiž jsi

povážil —- pak patí v tomto potvrzení, jestli ne, tedy po-

kynutí. — Cliceš, abych psal více o sob — pipojím to

sem. [Vincenc] Quis má pravdu, že studuju — co se tomu
tak divíš — vždy, jsem už poínal, kdyžs tu ješt byl?

Studuj u te ímské právo •— ani ne tak ku státní zkoušce,

jak ku svému vlastnímu pouení a zdokonalení; nebo
jest právo rím[ské] nejlepší, abych ekl, technickou školou

pro právníka, kde lovk právnicky mysleti a vci pojímati

se nauí, a za druhé má nesmírnou dležitost i co do ma-

teriální stránky, že tvoí totiž asto základ nynjších

našich práv; právo ímské málo kde platí v podob staré

corpus jur[is] ci[vilis], však a Ti vysvtluje jeden z nej-

výtenéjších romanistv (Pachta): Jene gesetzliche Auto-

ritát des cor. jur. civ. konnte abgeschafft werden, und sie

ist wirklich in mehreren deutschen Lándern beseitigt wor-

den, ohne die Bedeutung des rom. R. wesenthch zu ver-

ringern. Diese liegt vorzugsweise in dem unermeszli.chen

Einflusze, den es auf unser (gleichviel in welcher Form)

geltendes Recht gebt hat, und ebenso auf dessen knftige

Fortbildung ben muss. — Mluvil jsem o tom šíe, protože

málokteiý neprávník ví, pro se vlastn ímskému p[rávu]

uí. Dále pak studuju eské právo — doposud jenom to,

které bylo na nejvyšším stupni x^yvinutí— za Vlad[islava] II.

totiž zízení zem[ské] kr[ále] Vl[adislava] 11. z r. 1500. Vše-

hrda, knihu Tovaovskou, a j. — vedle toho pak djiny

eské dle Palackého. V beznu budu zase ve „Všehrdu"

pednášeti o trhu (Kaufvertrag) podle práva Vladislav-

ského. První pednáška dopadla velmi dobe [dr. Jaromír]

Hanl, od starosty za úsudek žádán (byv celé pednášce

pítomen) pravil: ,,Nemám vru co podotknouti, nežli že

s p. pednášejícím úpln souhlasím, protože celý ten in-

stitut (poruenství) tak jasn pojal, jak vbec pojmouti

lze" — mimo to pak se i strýcovi chvaln o mn pronesl.

Uinil jsem si tím dobré oko u kolleg i u Hanla, kterýž

^) Dr. Alfréda Kaizla.



180 JUDR. JOSEF kaizl: z mého života.

nám nyní v Karlov kolleji pednáší (každou nedli)

o djinách práva v Cech[ách] i na Mor[av]. S Bfertou] už

od prosince všechno pestalo. Jak vidíš, je tu jiný inkoust

— psal jsem ráno doma a práv v 10 hod. pišel strýc od

Smích[ovského] soudu; vyzval mne, abych šel s ním k Že-

leznému — a takž teprve nyní po obd dopisuj u.

... V zodpovídání otázekTvých bezprostedn na Tebou
zamýšlený spolek picházím. Jakého prospchu z toho

budeme míti? Kdo? [Vincenc] Quis?

Já Ti povím, co chceš s tím spolkem, ale nezlob se;

chceš, aby více lidí tlo, co jsi napsal; chceš býti v lite-

rárním jakémsi spojení s domovem a chceš konen míti

páku a podnt k dalšímu pracování a tvoení — totiž

probuzenou a podporovanou ctižádostí. Mohu Ti npímn
íci, že s tím spolkem nechci nic míti — nemám k tomu
kdy — tak výhradn zamstknávám se vypsanými ped-
mty, že se mi ani asu a mnohdy také ani chuti nedostává

njakou tu básniku sepsati. (Od onch Tob zaslaných

básní poítaje nic jsem nového nenapsal.) — Politické vy-

svtlivky nemusím já psáti, ])rotože juž strýc v posledním

dopisu svém mne pedstihl.

Osvta jest velmi dobrá — snad nejlepší eský list.

Vera vyšlo 3. íslo, kteréž se mi opt velmi líbí — krom
dvou lánkv: Z pírody (Hálek) a Literární rozhledy

(Zákrejs). Hálek nemá už všech pt pohromad — alespo

tak pemrštné rýmy jsem ješt nevidl— píšt na ukázku

Ti nco opíšu; a Zákrejs tak patolízalsky kritizuje Neru-

dovy, Krásnohorské a Quisovy básn, že se chce až dáviti

lovku: každá báse je perlou, mnohá démantem, tuším

také skvostem, v každém obratu vidí, kdo ví, co — zkrátka

taková kritika, jaká bývala u nás snad po r. 1848.

V bibliotéce cizoj[azyných] románv vyšel (v posl.

ísle) Walterv Scottv výtený román „Waverley" (1 seš.)

v pekladu Dory Hanušovy a ješt jedné dámy — však co

mezi tím vyšlo, nevím.

Poslední íslo Svtozora [hra Ir] Va\i\, IruhUk, zapomnl
poslati, a teprve dnes tak uinil — já jak známo o lom ne-

vdl, protože to mou vci není.
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O ostatních otázkách budu psáti píšt — co nejdív
totiž o njakých spisech o pedešlém vku, a o tom, co bys

ml študovati nebo dlati.

Ješt o Osvt; poslední íslo mimo 2 uvedené lánky
obsahuje: Jan Blahoslav a eští bratí (od P"r. A. Slavíka,

velmi dobré), o nesmrtelnosti (od Dr. Lindnera), Návrat
eské emigrace (Dr. Celakovský), a od Martina Pokorného
nco o fysice.

Ješt o hradu Pímd: ,,hrad nkdy pomezní eský,
jehož zíceniny se zdvihají na kopci nedaleko msteka
téhož jména a pro krásnou vyhlídku odtud asto navšt-
vovány bývají. P. povstala v XI. st., když Cechové za pí-
kladem Nmc hrad}'' na píkrý'ch horách stavti poali

(romantickou povst o jeho založení vypravuje Dalemil

kop. 39*) a již r. 1126 spolu se Zhoelcem a Tachovem
opravován za panování Sobslavova, sven pak kastelánm,
kteí náležívali od poátku mezi nejpednjší úedníky
zemské, Vladislav II. kázal strýce svého Sobslava r. 1148.

na P. uvzniti. Však tomuto se poštstilo pomocí svých

pívrženc, kteí kastelána Bernarta zavraždili, uprch-

nouti (1156). avšak r. 1161 opt jat byl od Vladislava a zase

na Pu. pod dohlídku kastelána Kunráta Sturma dán a

teprve r. 1173. ze svého vzení osvobozen. Z pozdjších

let jsou známi co kasteláni Neostup (1233-1229) (má
býti asi na opak), Batmír ze Skviína, pedek pánv
ze Švamberka (1250—63)", chceš-li více, tedy budoucn.
Taktéž budoucn o knihách a románech odporuení
hodných.

Kancelá nyní zaíná — odložím tudíž psaní opt,

dostaneš jej o den pozdji, ale bude za to delší.

Je práv 8 hodin — po 6 hod. pauze opt poínám;
byl jsem po kancelái s Hurychem na procházce, pak
u Lotzsche na okolád; sešel jsem se pak na Píkop
s Pauly, kteí dom mne provodili; na cest (u Újezdské

brány už v V28 veer potkal jsem B[ertu] samotnu — však

nešel jsem s ní.

*) Chceš tu povst vdti — znám ji.

23
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Budu psáti ješt o vcech, kteréž vlastn na píšt
jsem byl odložil. Jaké knihy mám odporuiti? Romány
znáš lépe než já; ti Bulwera, hlavn pak Jean Paula,

kteréhož jsem nedávno jeden spis peetl, najdeš v nm
veliké zásoby myšlenek; pak dramatiky: Shakespeara,

Schillera, Gotheho ku poznání vypisování charakter.

Pak zvlášt anglické romanopisce (W. Scott, Cooper, Boz D.

Marryat, Fielding, Warren) — ti ale všechno pomalu,

nehltej, nýbrž pedstavuj a provádj sám, stana u každého

jednotlivého obrazu; pak máš hromadu slovanských ja-

zykv — a propos máš ješt pomrn dosti asu — a

zvlášt v let ho budeš mnoho míti — u se jazykm slo-

vanským, vezmi nejdíve ruštinu nebo polštinu, pro nej-

vtší v obou tch jazycích literaturu; kup si njakou
dobrou gramatiku (Mikeš a po nm Vávrv tlumoník,

polsky snad nejlépe bedlivým tením originálv s ])omocí

dobrého sLovníka). To máš mnoho zamstknání píjemného

a prospšného — spoj obé a máš v odpoinku nejlepší zá-

bavu; dlám to také tak. Cícero pravil: nunquam minus

otiosus sum, quam cum otiosus sum (nikdy mén ne-

prázdním, než když prázdním). — (Druhé prázdniti u vý-

znamu nebýti povinnostmi úadu zaneprázdnn). Pak ti

dále básníky — v kterékoli ei — nejlépe v originálu;

N. bene franinu pstuj siln — i pro povolání — tu pede-

vším. Tu máš jednu otázku zodpovdnou — teba píšt—
chceš-li o tom více.

Pvodního sepisování prozatím radji nech; když

budeš v tom oboru, v kterém píšeš asi rok — i V2 léta ísti

a studovati — bude se Ti zdáti Tvj tehdejší plod teba
velmi chatrným — by i v okamžiku T velmi uspokojil —
vím lo z vlastní zkušenosti. Radji ])ekládej — z fran-

iny, polštiny atd. — v mi, peložíš-li (písemn) jednu

knihu z klerékoli ei, že lim více získáš, nežli sebe pilnjším

dením mluvnice — pedpokládaje, že e už bud z mluv-

nice bud" pro |)ibuznosl s mateštinou Irochu znáš. Pi
všem nezapome na djiny — všeobecné i naše.

Te ke kritice Tvých skiz. Je i)rav(la, že jsou zaá-
tenické; eknu-li skizza, nemyslím, že má byli všeho jen
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se (lolkuulo, hlavní rysy mají býti jasné — a hlavní rysy

tvoí i leckdy proveden^-' obraz; nedovedeš ješt všude

formu obsahu })izpsobiti — krátká vta se namnoze
hodí, však i dlouhá s pimen^Mn rozdlením. Nau se vy-

pisovati pírodu — dbej plastiky, aby vše jasn ped oi
uvádno bylo — teba k tomu skuteného bystrého pozo-

rování — však nezvra se v extrém — do kteréhož mého
dle náhledu [Vítzslav] Hálek upadává: vidí všude ruch,

všechno šepoce, bzuí, ,,mrká" (Osvta 1873 . 3) a když nic

jiného, alespo se mu zdá, že je to jako—bh ví co, každou
chvíli mu ekne nkde strom: hochu poj, ,,nad lesem" mu
,,krouží sokol — tak pomalu, tak do parády", ,,jelen jako

husar" a ,, druzí (jeleni) táhnou tamhle s kopce. Bíza mu
ekne: ,,poj, srdce, sko si také"; nebe se rozdrobí v kvítka;

. 4. (Osv[ta] 1873. 3— jako všechna uvedená místa) zní:

Po stráni dlouhý bodlák — se klátí v kratochvil: — ,,Má

úcta, sedmikrásy — rádbych se oženil." — A sedmikrása

smíchem — se za bok popadá — hlavou a rukou kývá —
a družkám rozkládá. — Pan bodlák chut prázdní — své

duše raneek.- — „Nuž, prosím, krásné dámy, — tak malý
taneek" — A v tanci všem se chlubí: ,,Ces pro vás ne-

lichá — mám tlo jako ježek — jen hlava pelichá". — Tu
sedmikrásky smíchem — až slzy vyroní— pan ženich dlal

dojem— byl jako na koni." Co tomu íkáš— já myslím, že

,,není zdráv". Dále v jiné básni vítr ,,jako turecký sultán . . .

se podnapil atd. atd. — Však Tvoje spisky na mne alespo

(2 uvedené, mnich a jelen) uinily zamýšlený dojem,

O kritice mých básní píšt.

(Na Svt[ozor] [bratr] Eda zapomnl— já ho neopo-

menul dnes zaslali.

Vyšlo 3. 4. íslo Mat[ice] Slovanské: ,,Cechoslovan"

kalendá jako nkdy velik\^ Peírkv s lánky i vdeckými
i zábavnými, velmi dobrá to vc.)

1873. [Poátek bezna.] Praha.

Josef Kcdzl bratru Emanovi.

.... Prozatím kupování knih zastaviti bys mohl;

nota bene, v administraci Mat[ice] Lidu lze dostati nkteré
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roníky, a sice 2 ro. za 1 zl. r. . — to je bájená láce.

Když nejsi proti tomu, abych ti o právnických vcech
psal, napíšu Ti nco o interessantní kapitole — o spolku.

Definici Všehrdov zajisté po dvojím, trojím petení po-

rozumíš; spolek — co technický terminus právní má jiný

význam než u nás v obecném život; spolek nám znamená
tolik co spolenost lidí, kteráž státem co právní osoba

uznána jest — to ale spolek v právn. smyslu neznaí.

Spolek (vždy te ve sm^^slu tomto) se muže státi právní

osobou — ale ješt jí není; stane se jí tím, když mu stát

osobnost (Personlichkeit) udlí. Jsou osoby dvojí: piro-

zené a právní, pirozenou os[obou] jest každý lovk, jehožto

vli spolenost lidská uznává (tudíž u ím. nikoli otroci),

co není osobou, jest vcí (u ím. tedy otroci) a jest vlád
osoby podmanno. Právní (snad lépe právnické osoby,

(juristische asto ale chybn moralische (mravní) Person)

jsou opt dvojího druhu: 1. spolenosti (universitas) (stát,

církev, obce, spolky v oby. smyslu) a 2. piae causae

(milde Stiftungen), t.j. jmní, kteréž vnováno jsouc zbož-

nému úelu, tvoí samo pro sebe osobu, ad 1. spolenosti

mohou tudíž — jako každá jiná osoba — míti a nabývati

jmní; vznikají tím, že té shromáždnosti pirozených osob—
stát osobnost udlí; jmní patí té právnické osob —
nikoli jednotlivým lenm; k vzniknutí jest 3 osob nej-

mén teba— (t.j. význam onoho: tes faciunt collegium),

však, kdyby všichni odpadli, mže jediný tvoit tu spole-

nost. Taká spol[enost] nemže zlo initi — tedy rozpuštní

spolenosti není trestem — kd5'ž peiní zástupce spolku,

peiní jménem svým na úet spolku. Naši spolkové nyní

jsou takové spolenosti, pokud od státu scliváleny jsou,

t. j. mají-li stanovy potvrzené. Spolek v ])rávním smyslu

jest ale sstoupení se lidí, bu všemi bu jednotlivými

statky, k dosažení njakého úele — lé])e ])rospchu. Však

prozatím až píliš o tom. — Pozdji budu pokraovati, ale

o nem jiném. .Jak to slojí s eskými knihami u víde-
ských antikvá — už jsem se asto i)tal — ale odjiov?!

. . . .veer. ... O l)il)l|iotéce] ciz[ojazyných] rom[án]
vím jen, že vyšly též 2 dvojité sešily. Tom .Jonesa, jenž
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V ])íštíiii seš[ilé] asi dokonán bude.— Strýc k mému z ásti

domlouvání sbírku anglickýcli zákonúv si koupil, aby o an-

glickém] právu psáti mohl (do Právníka). Co nejdív \^jde

spis Dra Antonína Pavlíka o ímském práv.

Ceny knih, kterés jednou vdti chtl, dosud ne-

znám, toliko vím, že Lenauv Faust stojí 1 f. 8 kr.

Jak má [bratr] Eda dáti vázati Jana Švehlu (3 seš.),

„Na statku a chaloupce" (2 seš.) a ,,z doby komety" (2 seš.).

Dohromady „i jak"? . . . Dne 12. a 13. ervence t. r. bude
Jungmannova slavnost, blíže o tom, až jindy — jakož

i o jiných vcech (kritice, Pímd atd.) — jsem už ospal

a zítra musím ráno poád studovati, aby (15. bezna) s vy-

tknutým úkolem hotov byl. O výsledku procesu Skrej-

šovského a Ržiky*) ze Svtozora se dovíš; jak se Ti líbí

v pedešlém Sv[tozoru] básn p. Borovského?

V Lumíru \ychází krásná báse Svat. echa: Adamité,

v XII tuším zpvech, vyjde co nejdív ve sbírce jeho básní

výpravných. Jak Osvta se Ti líbí?

1873 [27. bezna.] Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Konen picházím zase k tomu, abych nkolik ádk
Ti napsal. Ml jsem nyní po celý" pedešly' týden velmi

mnoho práce, protože jsem dlal 2 kolokvia z ímského
práva.

Dkuju pedevším za Tvoji gratulaci, zajisté upímnou
a srdenou. Co jsi odsud, cítíme doma velkou mezeru a já

zvlášt — nemám si veer s k^^m promluviti — dkladnji,

nemám s kým nkdy se smáti i posmívati atd. — a že jsme

se nkdy pohašteili — to pešlo, a jinak snad ani býti

nemohlo.

Však o jiném. Zdá se mi a tém (jak [Vincenc] Quis by

ekl) vím, že 2. a snad i 3. svazek Wawerley vyšel— ale ne-

vím, mám-li hned vždy zas<^lati, nebo sekati ješt. H

*) Dne 16. února r. 1873 bylo zahájeno závrené líení s majitelem

„Pohtik" J. S. Skrejšovským a Ant. Ržikou, administrátorem, pro nezapla-

cení insertnich poplatk kolkových. Oba obžalováni byli dne 8. bezna uznáni

nevinnými.
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Stanislav*) Osvty ješt nemá, a už v úterý vyšla — ale

dnes snad bude ji už míti. Nechtl jsem T u nho ped-
platiti, alevkdyž škemral a loudil jako kostelní žebrák, pece
jsem se dal uprositi. O té prémii k Svtozoru není dosud

slechu — a nevím, jak to dopadá, musím jej zase drazn
upomenouti. Horliv se nyní pipravuje Stanislavova vese-

lohra: Republikánský agent, neslibuji si mnoho.

(Te nco o divadle.) Djí se tam pevraty veliké.

Byl jsem velmi ze psaní vyrušen. Práv když jsem

psal, pišel [Karel] Paul a za nedlouho po nm [Vincenc]

Quis; šli jsme si zahráti kuleník do jedné tiché hospdky
v Anenské ulici. Pak jsem šel do Karlina a te jsem se vrátil

z velmi píjemné procházky. — Tedy o divadle. — Pí. Fran-

kovská odešla (nevelká lo zajisté ztráta), protože pan manžel

zaídil si hostinec (ve Ferdinandské tíd v Porgesov domu
naproti Grégrovi, kamž mladoeský ,,Národní klub" se

pesthoval). Pak Hímaly, sbormistr es. divadla, odešel

co druhý kapelník k nm[eckému] divadlu; Dobš tam už je

a Krossing pr\' tam pjde též, paní Malá nejspíše odejde

také, ale za to neruím. Horská v nedli se rozlouila s je-

vištm pro vdávání. Pí. Šamberková už delší as opt hraje;

dále dnes byl ,,první pokus" sleny Boubínové z Karlina,

nastupuje za Horskou a slibuje mnoho, mimo to je velmi

hezká a zasnoubena s Bittnerem; prozatím nevím nic více.

O knihách; nco vyšlo, však co, nezpomínám — ba, mám
ješt co psáti o divadle — to spojím s zprávou o knihách.

P. František Zákrejs pevzal, jak z Osvty, kterou mimo-
chodem eeno Stanislav ani dnes ješt neml, se dovíš,

nejmizernjší doposud redakci Národní bibliotéky, a poal
— nákladem Kobrovým, vydávati ,,všeobecnou knihovnu",

v níž vydávati se budou klasické dram[alické] spisy, poe-

tická próza atd; v elo této sbírky slovutný p. Zákrejs

postaviti ráil veselohru: ,,Dvé krásných oí" od Frant.

Zákrejse; toto opus bylo ve tvrtek (dnes tomu týden) tuším

provozováno a pohbeno; je lo prý v^dvvt vší naivity, ne-

vkusu, obmezenosli a Irulanlství; (iulh v Polilice to na-

*) Tajemník a koliJorlT Uiiili a asopisu v akadeinicki-in rtcnáískóm

spolku.
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dobro strhal; herci prý zastávali úad entreprise de p. f.^

zaíná slovy (veselohra): i pro pánka, i pro pánka — oplývá

národními narážkami, které ale jen veselos vzbudili, — a

Guth koní recenzi asi takto: Zákrejs velo všeobfecné]

kn[ihovny] postavil svoje Dvékrfásných] oí; knihovna tato

má býti souborem a sbírkou spisv Sofokla, Eschyla, Cor-

neille a Racine-a a p. — i pro pánka — i pro pánka —

I

Montagsrevue pak — a to právem dlá si z , Frantischka

Zakrejse" nejlepšího blázna. V Osvt (poslední) chválí Zá-

krejs [Vácslava] Vlka a vice versa (Mont[ags]-R[evue] jim

íká: Die beiden Ajax'ln) —
Psal jsem už tuším o Cechových epických básních, které

brzo prý vyjdou, z nichž ,,Adamité" v Lumíru uveejnni
jsou. Ped nkolika dny vyšel spis: o žalobách z obohacení

od Dra Ant. Pavlíka, nákladem Právn[ické] Jednoty.

Všehrdovy spisy (netoliko Knihy devatery) už se tisknou;

jsem zvolen do Slenné komise Všehrdu pro vydání jich,

máme už pes 500 (tan. zábava na Zofín nám 350 fl. vy-

nesla); asi za rok vyjdou.

Po Slavínu se pjde [bratr] Eda zítra zeptati, a koupí

Ti též 31. seš. lac. knihovny (kteiý jako pedešlí 2 obsahuje

Pflegrúv Ztracený život) — ubude tudíž 46 kr. z Tvého
fondu. Mat[ici] lidu jsem ješt nekoupil. Pedmluva k Apo-

štolu svobody je krásná — ti nebo deklamuj ji na hlas,

tu teprve poznáš. Konen s B(ertou) všechno pestalo —
sotva kdy zase bude; už to poalo chabnouti v listopadu

a v prosinci bylo amen; má mne poád ráda — ale bu
musí zapomenouti anebo já se obrátiti — tuším, že toto se

nestane.

Nedávno f starý Ringhofer*) a ml vera velmi prý

okázal}' poheb. — Dnes poal Gregrv proces.**) Tu máš

*) František Riughoffer, zakladatel smíchovské továrny na výrobu želez-

niních vagón a len velkostatku ústavovrného.

**) Dne 27. bezna r. 1873 bylo zahájeno soudní líení dra Julia Grégra

a Ferdinanda Schulze. Dr. Jul. Grégr za persekuce, když byly mu zastaveny

„Národní listy", vydával listy náhradní „Národní noviny" a pozdji „Naše

listy", akoliv vydavateli, majiteli a redaktory tchto listu byly uvedeny osoby

jiné. Spis obžalovací dokazoval, že dr. Jul. Grégr nejen majitel, nýbrž i pravý
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novin na misce (per saturam). Oekávám od Tebe velmi

brzkou odpov. (Jsou nyni vehni krásni dnové, kdybych
poád nestudoval, psal bych nco, ale tak— adieu.)

1873. [poátek dubna.] Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Dokoniv práv ohromné dení ím[ského] ddiného
práva — chápu se — jak originelni to výraz —- pera, abych

ím díve tím lépe Ti odepsal.

Nevím, psal-li jsem už o Voltaire-ových spisech; vy-

cházejí v Rakovníku, pekladem prof. Roberta Kreje (už

4. tenounký seš., za je, nevím).

Potom vyšel 1. mpíní sešit díla velmi krásného, které

by v dotyných kruzích podpory zajisté nejvtší zasluho-

valo — mluvím o živnostenském museu, docela na zpsob
nm[ecké] Gewerbehalle, kterou zajisté znáš; vychází m-
sín, vyšel sešit beznový.

lánek o Johnu Bowringovi (Bauring) byl první, kterýž

jsem v Osvt etl, a poslední byl [Fr. J.] Studnikv; pro
ten lovk takové tlachy píše, jest to jako úloha na sted-

ních školách; takových vcí a ponechá lépe jiným. Hálkv
román ješt jsem neetl, ekám na ukonení. Ze básní nedali,

nepíliš postrádám, protože by musely býti výborné, a sotva

by byly. Odporuuji Tob, ab^^s mi dal mandát ku zakou-

pení písma sv[atého] st[arého] a nov[ého] zákona (asi za

60 kr. nový zákon tuším za 10 kr. nebo 18 kr. v Bible Society

vydaného). etl jsem a peetl vera mysteriesní a prorocké

nakladatel a vydavatel závodu byl, že by se povinnosti k zaplacení inscrtního

kolkovního poplatku zbavil, erár o insertní kolkovní poplatek pipravil, a tako-

vým zpsobem škodu uinil, Ferdinanda Schulze co majitele nastril, který

zase aby se co nastrený majitel tétéž povinnosti zbavil, nemajetné osoby za

vydavatele ohlásil, povinnost k placení na vydayatele, kteí dle zákona k za-

pravení zavázáni jsou, uvalil a od sebe odmítnul, kterýmžto zpsobem dr. Jul.

Grógr od Ferdinanda Schulze podporován byl, že dále nastrením nemajet-

ných osob za vydavatele a nakladatele c. k. finanní úady [i)i vybírání po-

platk v omyl uvedl, kterým eráru škoda sumu 300 zl. dalece pevyšující zp-
sobena býti mla a vskutku také zpsobena byla, an jedna ást poplatk
a"^sice summou 868 zl. 80 kr. až dosaváde zapravcna 'není." Vinil pak spis

obžalovacl dr. Jul. Grégra i Ferd. Schulze z podvodu.
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zjevení (apoknllypsé) sv. Jana; jest to peklad Králický a

proto práv odporuuju; ostatn to ve Vídni dostaneš,

v Elišin tíd 6. — okres nevím. — V divadle jsme mli
zase dv novinky; Na rozcestí od hr. Zdeka Kolovrata

Krakovského — kteréž kritika rozlin sice, ale pece ne-

nechvaln posuzuje; potom operu (komickou) ve 3 jednáních

od Skuherského: Rektor a generál, taktéž chvaln posou-

zenou. Že [Vácslav] Vlek chválí Zákrejse — nedivím se,

ale proto pece Vlek není špatný — jeho k. p. paní Licli-

nická a jiné iní jej dosti dobrým spisovatelem, to zajisté

sám uznáváš.

Až — kdy nevím -— se Ti bude zasýlati, co žádáš, pi-
ložím také první íslo msíníka: Vstníka kritického a

bibliografického, kteréž na ukázku jsem dostal.

Babika je chudák nyní jaksi chorá; myslí stále na

smr — ale mám za to, že za krátký as jí bude opt zcela

dobe, piš jí njaké velé psaní, -— velmi jí to potší; je tak

dobrotivá k nám všem — te mn vstoupily slze do oí —
dám se ješt do pláe — bylo by mn jí velmi líto, a Tob
zajisté nemén. Piš jí hned — a mn také — ale do kolleje

nikoliv.

N. B. Skrejšovský (J. S.) je na smr nemocen; pede-
vírem oekávalo se ,,to nejhorší" — ale je mu opt ponkud
lépe. Grégrv proces*) jsem celý neetl — ale obhaj ovací

ei (i obžalovaných i zástupcv t. j. Grégra a Schulze, pak

zuivého Dra ížka a Dra erného, který nejspíše bude

zvolen za purkmistra — protože Blský nebyl potvrzen od

Jeho apošt. Velienstva (quel scandal). Grégr pro samé na-

pomínání od pedsedy nemohl mluviti a vzdal se slova —
krásné to pomry. Te zase chtjí v rajchsrát poroty

suspendovati— a nejsou-li? vždy delegování k ném[eckým]

porotám je horší než suspendování. O potu poslancv dle

volební opravy nemohu psáti, protože to nevím; dojde-li

oprava sankce -— musí v náš prospch státi se coup état—
na to pamatuj, že do rajchsrátu echové nikdy nepjdou.
Od 30. 3. hraje se už v arén na Smíchov.

*) Viz str. 187.

24



190 JUDR. JOSEF kaizl: z mého života.

1873. 10. dubna. Smíchov.

jQsef Kaizl bratru Emanovi.

. . . Které knihy jsi chtl a které dostati bylo lze, za-

sýláme; eské mluvnice tu není, leda Kunze I. díl; Statistiku

svou Ti nezasýlám, protože sám ji potebovati budu. Wa-
werley-ho nic nevyšlo a Jan z Hvzdy není k dostání, nebo
Stanislav*) stn; po Vater u. Kinder jsem úpln marn
pátral a pídil; pikládám toliko Vstníka kr[itického] a

bib[liografického] první sešit. Svtozor v pátek nedostaneme
— bh ví, kdy — abys marn neekal. Vera jsem byl na

píjmu Veverkovy, v pann Orleanské — hrála též Boubí-

nova; bylo to výborné pedstaveni, jakož klasické kusy

vbec výten obsazené máme.
Uvnit národní divadlo velmi rychle pokrauje. . . .

Pedverejší veerní list Politiky**) uveejnil 1. oddleni

telegram — vtšinou štváích — poslaných od Karla

Adolfovi (Auerspergovi) — náramn kompromitujících —

•

to bude šeredné pekvapení a nadávání u Vás.

Bu tak dobr, zjednati a zaslati mi katalogy právnic-

kých spisv — prosím co nejdíve a piš také brzo, ale

itelnji.

1873. 19. dubna. Smíchov.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Nevím vlastn, jak mám zaíti —- teba zas o knihách.

Co se týe onoho ,,Voltairova" contract sociál; jenž už za

Tvého pobytu v Praze vyšel, jsi u velikém omylu; byl to

J. J. Rousseau-v spis, jenž v bibl. tuším politické vyšel,

ale nyní zase vycházejí spisy skuten Voltaire-ovy v Ra-

kovníce, jak jsem psal.

Za ty katalogy dkuju —-chlapové***) mají vtšinou

knihy dražší než ,,tuzemští" loupežníci. Co se týe Vstníka

[kritického a bibliografického] — tu zajisté máme stejnou

*) Viz poznámku na str. 184.

**) Politik z 8. dubna r. 1873 otiskla adu telegram, dokazujícieli nátlak

vlády na vrchní zemský soud v Praze v otázkách politických, zvlášt v zále-

žitostech, týkajících se eské žurnalistiky.

***) Rozumj antikvái.
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chu— také bych si jej odebíral — kdybych ; je zajisté

dobrý, nebo tam píše [Josef] Diinlík, [Otakar] Hostinský

a j. Tším se už zase na Osvtu .... [Vincenc Quis] studuje

Vlastinu podlé jakési starožitné mluvnice, an sám žádné si

nezakoupil, a pak filosofické spisy, t. j. prozatím kritiky

o filosofických pojednáních, kterým nerozumí a rozumti

nemž— alespo bez pípravy ne— já jim také nerozumím;

vždy to je ta samá kniha od Zimmermanna, která se v loni

u mne povalovala,*) z které jsem jen asi dv kritiky o jistých

malbách etl. Taký je — nic jednotného a stálého — žádný

pevný cíl. tu te, když mám kdy, Ariostova Orlando

furioso, to Ti velmi odporuuju (vnm. pekladu) — ale

vypjiti, ne ješt koupiti.

Píští pátek bude se provozovati Stanislavova**) veselo-

hra : revoluní agent— jsem velmi dychtiv, jak to dopadne,

pjdu tam, ale co docela objektivní pozorovatel, nedám

se od Stanislava porušiti.

Bu tak laskav a zasýlej piln [antikvami] katalogy.

Musím nyní zase studovati — chci dlati za týden kollo-

kvium z manželského práva, a neumím ani slova ješt, ba

ani obsahu neznám, protože jsem tam nechodil. Dnes ješt

musím dodlati ás ímského.

Karlín.
1873. 25. dubna.

Josef Kaizl braini Emanovi.

Píšu dnes v Karlin — práv po obd — a nebudu

tudíž psáti o vcech, které se týkají onoho projektovaného

románu a p., protože nejsem k tomu nyní ani trochu naladn.

Dnes vyšla Osvta, jsem s ní opt spokojen — dal jsem

[bratru] Edovi naízení, aby ji dnes s Svt[ozorem] poslal,

pedpokládaje, že Stanislav**) ji bude míti, o emž velmi

siln pochybovati se odvážiti bych si dovolil. Na St[anislava]

mají nvní už ve spolku zlos, on je v knihovn skuten

sám pánem — pravý „baša". Jeho kus vl[astn] provozo-

vání jeho — jest opt odloženo; tuším, že to bude blbost.

*) Byla to herbartiana Roberta Zimmermanna Zur Aesthetik Wien 1870.

**) Viz poznámku na str, 184.
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Co se týe politiky — jsou nyní první a nejhlavnjší

starostí pímé volby do íšské a rady; mám poád zlost,

že se doposud nehýbou, kdežto v Tirolsku federalisté a

v Štýrsku ústaváci už parou pracují. Jesli by tito dosáhli

vtšiny na íšské rad— pak ovšem co dlati, ješt se neví,

kdyby však naši — tu by nejspíše se šlo — a s Poláky je

zle býti ve spojenstvu.

|í [J. S.] Skrejšovský rekonvaleskuje — bylo mu velmi

špatn, nyní opt už je z lože; epidemie už tém pominuly;

[MUDr.] Kink nemá na Sm[íchov] už ani jednoho pacienta

o nešt[ovicích] a o cholee ani neví; za to JDonkud zmá-
hají se mén ovšem nebezpené mouzdry. Mj život je

velmi jednoduchý; ráno nyní vstávám v V26—6 (všichni vstá-

vají u nás nyní v 6 h.) do snídaní studuju, potom zase až do

Voli—V4I2, pak do Karlina, po obd do ^j^ zase studuju

a v 5 jdu bu k [Karlovi] Paulovi, bu chodíme s [Vin-

cencem] Q[uisem] po mst zacházejíce nkdy k bílému

kohoutovi na hodinu kuleníku — a v 8—72^ jsem obyejn
doma. S B[ertou] máš pravdu, to stojí jako díve — vi ní

jsem vypálenou sopkou, vymakaným citronem — zbor-

cenou harfou atd. V nedh bylo u nich veselo, byla tam
spolenost, jejížto ás mužskou tvoil [Vincenc] Quis, Lanier

a já. Lanier (vulgo — ode mne — mající jméno Laní, je

filolog vil. r., jenž se mnou na malostr. gymnasiu studoval;

je velmi poádný, konciliat[ní] a vtipný; má veliký kesivko-

vit zahnutý nos atd. Pak tam bylo tvero holek — tré

pítelky Berty a tato. Nahubikovali jsme se tam až

strach —• ale jak pravím — sopka. V 10 hod. jsme se rozešli

a my ti jsme šli do Malostr[anské] kavárny hráti kuleník,

kdež jsme do plnoci meškali. To byla zase jednou extra-

vagance. Ze zaslaných katalog — posýlej dál —
mnohé knihy se mi líbí, a asem nkteré objednám, ale te
mám už jen 5 zl. 50 kr. a objednal jsem u krejího — pra-

vého to žraloka, dvé kalhot (asi 20 f.) a vestu (4 f.) t. j.

24 f.— zbude z msíního asi 2 f. 50 kr., k tomu 3 f. (z dubna)
= 5 f. 50 kr., to mohu od 15. choditi žebrat.

.Ješt nco jsem Ti chtl psáti. Což aby^es pokusil

trochu v jakýchsi lehích práccch — víc báchoikovité,
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romaiilické a p. anebo roinaiitickou báse? Odporuuju
Ti podruhé velmi vele Ariostova Šíleného Orlanda — tam
Ti je látky na sta rytíských i nerytíských románv;
tragedií (skutené), romantických básní atd. Kdo ví, sám-li

v prázdninách se neho neuchopím. To zvi. Tob nad míru

odporuuju; 4 svazky malá 16. K dostání u Štorcha za 1 f.

50 kr. U tohotéž 1 ... a jsem ondyno koupil ,,Kyblíni a Waf-
fenburg, tractatus de differeniiis juris bohem. A communis"
z r. asi 1670— za 1 . Znáš jméno Kyblín z Waffenburga?

1873. 19. kvtna. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Jsem Ti poslední as — vyjímaje verejší den — v roz-

maru nad míru suchém, ale tak suchém, že by ze mne ani

krpje moku poezie vyždímati se nedalo.

Te tedy píšu — ,,drah5'' brate"! — co znamená bratr,

t. j. ty, jenž jsi se mnou z lna tétéž matee tímtéž otcem

zplozen vyšel— to není právnická definice— nebo u takové

podškrtnuté místo je zbytené. Psal jsem ti už nkdy o roz-

lin5'ch právních pojmech a p. nuže uiním — bu Ti vhod

i nevhod opt a sice o píbuzenství. Pedevším ptej se

všude po definici — ptej se sama sebe u tch nejjednoduš-

ších vcí — to pak má za následek veliké ducha vytíbení

a jasnos myšlenek. Vidíš na takové myšlenky ve svých

,,suchých dnech" picházím. Ptej se a uri si, co je stl —
zasmješ se, a ptej se všech lidí a 10000. Ti teprve odpoví —

•

vtšina ekne — hm, stl? stl je stl — ekne teba, co

má stl — ale neekne, stl jest nábytek, jenž atd.

Pejdi potom k pojmm obtížnjším, abstraktnjším—
co je zrak, co je skutek atd.

Tedy co je píbuzenství? Pfíbuzenství] jest pomr mezi

lidmi vznikající spoleností (Gemeinschaft) krve. Tato spo-

lenos — jak vzniká? 1. bu že pochází jedna osoba od

druhé, otec—syn (t.j. pímá linie, linea directa) anebo po-

cházejí osoby spolen od jiné tetí t. j. nepímá, kivá ili

postranná linie bratr—bratr (linea obliqua — Seitenlinie).

Pozoruješ, že píbuzenství v právním slova smyslu, velmi
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se liší od onoho píb[uzensLví] v obecném sl[ova] sm[yslu];

tuto zahrnuje se i sešvakenost. -

—

Sešvákenos (Schwiegervei^w^andtschaft, affinitas) slov

pomr mezi jednim chotm a píbuznými (v právnickém

slfova sm[yslu]) chot druhého. (Tvoje manželka — a já —
a mj syn atd.) V sešvakenosti je nkolik odrd — ale ty

nebudu blíže vypisovati, jest to sešvakenost v pímé linii

(Schwiegerverwandtschaft), esky snad tchánovství (otec

jednoho chot — druhý cho) (Švakrovství — Schwáger-

schaft)— v nepímé linii (bratr jednoho chot— druhý cho)
— a opt v pímé linii (dít ,, ,, — ,, ,, )

(rozumí se dít z pedešlého manželství) — tomu íká se

nevlastní píbuzenství (Stiefverwandtschaft). V práv má
dležitost toliko píbuzenství a hlavn jeví se to v prfáv]

ddickém. Sešvakenost nemá v práv pražádné platnosti—
není tedy právnicky žádným „píbuzenstvím" -— krom
píb[uzenství] nevl[astní]. Nejvtší válw má pomr mezi

rodiemi a dtmi — to jeví se v tisícerých pomrech. Co

jest právo ddické? Pr[ávo] dd[ické] jest souhrn onch
právních ustanovení (Rechtssátze), která osud jmní po

zemelé osob zstalého upravují ili stanoví.

Co jest osoba pirozená— v právnickém sl[ova] sm[yslu].

Os[oba] piir[ozená] jest každý lovk, jehožto vle právem

uznána jest; stará práva vli otroka neuznávala — nebyli

tedy osobami; vše, co není osobou, jest vci— to je tvrdé,

vi? ale jasné a dsledné jako kišál. Úel vcí? Sloužiti

osobám. Co jest jmní (majetek)? Jm[ní] jest souhrn vci,

kteréž vli té které osob\^ podrobeny jsou? Každý lovk
má jistá práva {= oprávnnost).

Práva jsou dvojí: 1. vcná, 2. osobní; prfáva] vc[ná]

smují pouze k vci; kdo má právo k vci, stojí ku všem
ostatním lidem (krom sebe sama) v pomru negativním —
všichni jsou mu toliko negativn zavázáni, jelikož (insoferne)

mu u vykonávání práva jeho pekážeti nesmí (práva vcná
jsou vlastnictví (b^igcntum), držení (Besitz) a p. Právo

osobní smuje k osob — a prostedn teprve k vci —
však ani ne vždy; práva osobní vznikají vtšinou z obligací;

obligace jest právní pomr, na základ klcréliož jedna osoba
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druhé k nemu (zu einer Leistung) zavázána jest (tedy

právo osobní má vitel k dlužníku, to právo smuje
k osob — a tou teprve k vcí (pjené) samé; piš mí, jeslí

tomu všemu rozumíš— ptej se, když nerozumíš, nebo zave
njakou rozpravu. Vera jsem byl poprvé v arén
na Smíchov — (letos) už hrají zase Ti loští herci — podí-

váme se na n. Kdy pitáhneš? [Vincenc] Quis se tší —
bude se ti prý ceK" vnovati — tomu jsem rád, nebo sám
initi to nemohu; v mi, studuju nyní poád— a mám na
kvap; budeš tu asi 6 dní, a to nahlédneš, tolik asu zmaiti
nemohu, musím denn alespo nco uraziti; ale to uiním
ráno a dopoledne. Kdybych díve Ti byl psal, byl bych Ti

notn dal co proto, že píšeš starostlivému otci tak nezkrocená

psaní, jakým bylo tady jedno — komu jsi hrozil, že od

dráhy odejdeš — to jsi si uškodil — jen se kro — a drž se

na uzd, pukej teba vztekem, ale nedej to na sob znáti —
a zvlášt ne písmem (littera scripta manet — psané písmo

potrvá) — ti v tom ohledu cestu kolem sv[ta] za 80 dni.

Vstník bibl[iografick5'] a kritfický] jsem vera u [knih-

k[upectví] Cir[égra] a D[attla] objednal; zítra jej dostanu

vera a v nedli neobjednávali — d i — takový

kus svta až do tiskárny) pijde zárove s psaním. Matice

prmyslnická se mi též líbí. Máš Verniga — opiš mi celý

titulní list — a za. Dr. Max Wellner, notá v Unhošti,

vydal loni hakmatilku, kterou Kvty zkesaly pro

chyby proti gramatice. Vydá letos zase nco podob[ného].

Poslal to strýci k oprav (744 vtipy mn, mne— mi —• m
si ustavin plete — jako [Vincenc] Quis akusativy —

-

vojáci atd.)

1873. 14. ervna. Karlín.

Josef Kaizl strýci drn Edmundovi Kaizlovi.

Nepihodilo se vru nic, co by T píliš baviti mohlo —
v kancelái je vše v úplném poádku, lidí pichází ráno prý

velmi mnoho a každý pinese kus práce, kteréž je tu

vrchovat nakupeno; vera i dnes byly velmi slušné expe-

dice; píjmy jsou také dobré — a drží doposud výdajm
váhu. — Dnes jsem zadal za pipuštní k státní zkoušce.
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Je práv 5 hodin — kancelá se zave a pjdu na

Smíchov do arény zase jednou, kdež ve prosp[ch] Vendelína

Budila dává se Sardouv bonapartismem nadchnutý

Rabagas.

1873. 20. ervna. Praha.

Josef Kaizl brairu Emanovi.

Nyní o jízd do Vídn. Tvoje psaní tém rozhodn
mne pimlo k tomu, že do Vídn pijedu ovšem, dobe-li

státní zkoušku odbudu; zdržel bych se tam ovšem jen nej-

výše 8 dní — rozumí se, že jinde ne, než u Punzelv; do

hostince bych nešel; mohlo by se jim pak dáti za srpen

o 5— 10 zl. více stravného. Z Vídn bych však v každé

pípadnosti nkam ješt zajel -— nkam do klidné pírody,

odpoinout si trochu a vzdáliti se na as a odvyknouti šumu
q víru velikých mst, nkam do hor a les, k bystr^^m vodám
a zeleným pažitm atd. etl jsi Hiawatu od Longfellowa—
to je úchvatné; v piloženém Rauscherov katalogu je

ohlášena za 1 zl. — koupím ji?

Tážeš se mezi jiným, co dlám? Hned po odjezdu Tvém
jsem se pustil do studování, nebo jsem s jakýmsi pocitem

hrzy a pekvaení pozoroval, že ku státní není daleko a

že práce mnoho; pustil jsem se tedy do djin íše a práva

nmeckého — vdu to, jejížto zbytenost hlásá vtšina úst

eského právnictva — avšak jalov — nebo není skuten
zbytenou; a íká se dále, že je ohromn protivná a tžká—
to poslední bych pipustil, ale první s rozmyslem. Práv
pi tom studiu pozoroval jsem, že jediná vle u lovka
na mnoze dokáže všechno — des Menschon Wille — das ist

sein Gluck •— jak Schiller ve Wallenstcinu nkde praví;

pus se do neho a s chutíli se k tomu máš, uiníš brzo

pokroky; než jakmile práv pozoruješ, že pokroky dláš,

pichází na Tebe nco zálib podobného — a práce není —
by teba píjemnou nebyla, alesj)o nepíjemnou. Až budu
hotov snmfcckým] pr[ávem]— což o 5 dní as pozdji nežli

jsem rozpoetl, se stane (t. j. asi 25.) dám se ješt do kano-

nického, které s pomocí boží asi za 10 dní strhnu a pak až

do zkoušky opakovat.
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Vera jsem byl s [Karlem] Paulem v arén (na Sm[í-

chov]). [Herec] Villielm dlal nešastného milence, jemuž

ped 15 léty dva uprchlá — a mluvil jako tehdy — nevím

v kterém kuse: já cítím ranní vzduš, kohouti- ko/cerhají,

ygera — já (ti žá) jsem Nikodém Šroust (jmenoval se

Chroust); ó né— co tu sto/zte a mluvíte jako kašny (kachny)

atd. byli tam též strýc a babika, ale tm se to velmi

málo líbilo, a kus zvi. v 3., 4. a 5. jednání je dobrý — ale

mlo to ráz antiultramontání — a to víš, že babika je —
„ješt z tch starých dob" — a strýc je také trochu kleri-

káln nadchnut. Nota bene ten kus verejší zove se:

áblova dcera (die Tochter Beliaals) od Kneisla a hubený

píjem ml ubohý, tupý Langer. — Železného jsem u kasy

nevidl, ale nevím — nevím. Tším se velmi na odbytí

zkoušky; nejdíve do Vídn, pak nkam do pírody — a

doma pak budu pohodln sob studovati — a bude-U mi

dáno, také si zabásním. Jenom neztrácej mysl, vprav se

v pomry — uzavi se a utvo si kruh zamstknání a

myšlenek, v kterém bysi zdomácnl, v nmž bysi sob cíle

utvoil a pachtil se za nimi. ekni mi vlastn, co tak chceš

jednou dokázati, abyse neeklo, že marn matku zem jsi

plnil? Máš dost nadání, zajisté že máš i cíl— by i mlhavý—
alespo nco takového — z eho se teprve nco vyvine —

?

Piš mi o tom; te dobrou noc — musím jíti spát, nebo

te beztoho nikdy nespím více než. 6 hodin, a to ne vždy.

lowo o - „ Smíchov.
1873, 3. ervence.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Meškaje nyní první den na trnáctidenní dovolené

z kanceláe doma na Smíchov — píšu Ti — ani nevím,

co — ale jen abych Ti odpovdl, nebo tuším, že už dlouho

jsem Ti nepsal. Musím nyn náramn piln studovati

nebo 18. t. m. zaponou zkoušky a mám ješt netoliko

prodlati knihu 400 stran obsahující, z kteréž vbec nic

ješt nevím, nýbrž musím celou látku ke zkoušce zopakovati,

vzal jsem tudíž od strýce od 2. t. m. (excl.) až do dne zkoušky

[dovolenou] a najav sob [Vincence] Quise, posýlám jej za

sebe na odpoledne do Karlina Jak Ti známo, nebyl
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otec od onoho asu, co na Hluboké byl (naposledy r. 1860)

na žádné delší dovolené a rád by nkam šel — nejradji

prý do Loun, Citolib, Postoloprt a p. Bylo by mu toho

skuten teba, nebo má službu pevelmi namáhavou a

unavující. Pobízel jsem jej dnes k tomu, avšak ekl — jako

už i jindy, že nemá penz. Je tomu už asi V4 léta, co jsem

mu svou knížku záloženskou nabídl, aby, co potebuje, si

vzal — teba co dar — avšak zamítl to naprosto; te jsem

si vymyslel nco jiného, ale buduT co platícího k tomu také

potebovati. Složíme se na tu otcovu cestu; budeli 30 f.,

dostaí to — ostatní mže otec sám uhraditi. Dáš tedy

15 f. a já dám 15 f. — ale toby nejspíš otec zase nevzal;

dáme tedy peníze babice a ta mu je dá sama, aniž by ekla,

že od nás jsou — ale pod tou výminkou, aby otec za n
vyjel. Souhlasíš-li s tím — zprav mne o tom okamžit,

nebo bych ihned všechno uspoádal — peníze zatím si

nech — chci jen Tvj souhlas; vezmu je zatím ze zá-

ložny, a Ty mi na požádání je zašleš. — Vyšlo zase

mnoho knih, ale nevím ani titulv a také nemám kdy

po nich píditi.

Na Osvtu jsem T u Stanislava*) nepedplatil, nebo
.... ani v nejmenším víc mu nevím. Vypjil jsem si od

[Vincence] Quise jméno a béru ji u Grégra a Dattla za

1 f. 35 tvrtletn. Quis odebírání Svtozoru zastavil koncem
ervna — mám za Tebe též tak uiniti? piš o tom brzo —
nebo díve nedám pedplatiti ....

Mat[ice] lidu vyjde 10. [erven]ce . . ,

.

Pijedu-li do Vídn, nevím, ale jist jel bych díve
nkam na venek se zotaviti, nebo už nyní pozoruji, že mne
ta zkouška strhne; jsem všecek ztjn^án a malálcn. — —
V Poesii svtové vyšla Šakuntala od Kalidasy — pel.

Vyhnis — to snad už víš — poesii Svtfovou] co nejveleji

Ti odporuuji.

') Viz poznámku na str. 184.
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Z básní Josefa Kaízla.

Opuštný.
(Svétozor z 4. ervence r. 1873. (ro. VII.) is. 27. str. 319.)

Krásná dívka bledých lící, Když's o lásce šeptávala

v erném oku mroucí svit, slavík též snad písn pl,

jarní kraj, jehožto kvty lupení snad šelestilo —
ješt zlíbá slunce kmit. pro mne jeden hlas jen zrl.

Jariií kraj za šera luzný,

tajuplný, svdný máj
krásná dívka nejsvdnjší
luznjší nad jarní kraj.

Šeré ticho — list chvní
mroucím vtrem umírá —
v erném oku tichým svitem

noc své vnady prostírá.

Krásná dívka bledých lící

v erném oku zhasl svit,

zimní kraj — za šerým mrakem
uhasíná slunce kmit.

Pusté ticho — mornou*) slzu

roní nevidomý zrak —
jasno nebe leskem luny,

však v mé duši dsný mrak.

Matný obraz bledých lící,

erných oí v šeru zím —
jejich svit už dávno zhasnul,

a mé srdce shaslo s ním.
Josej Kaizl.

Úryvky z cyklu „Vlast.'

(Svtozor z 18. ervence r. 1873. (ro. VII. is. 29.) str. 338—339.)

Kde nyní snad též zefýrkové vlají,

snad s rudým usmáním se louí
den,

a na potku zlaté vlnky hrají,

veerní zvon probouzí dávný sen:

kde zvukem lahodným u nehynou-
cí kráse

zaznívá e, jíž matka uila —
nuž jsou vám vlastí bludné báje

zase,

jež hlava blouznivá si smyslila?*)

Šumí vtík — šepotání

budí v klidném luperJ,

pod lupením noní písní

slavík prsa rozvolní.

Zrosena rže v kráse purpurové
však s bitkým trnem v lupení,

to prý je láska, kterouž jinochové

v života zplanou rozdnní.
Hoj, pyšná — kvítko skromnošaté
v smaragdech drnu vn slast

ukrývá -— nuž to srdce vzaté
nadšením pro jedinou vlast.

Uvadne láska rží za podletí

a mládí s ní jak luzný jara den,

nevinné híky usmívavých dtí
probouzí v prsou dozvuelý sen.

Jen jedna dívka dosud neuvadla,

jediné rže vábí ješt slas —
i kmet, když váše dávno pouchladla,

miluje s mládcem jednu máte vlas.

Prý mlhavé jsou stíny láska k vlasti

a výmysly jen hlavy blouznivší,

že všude svt podává všem své slasti,

a rozkoš tu i jinde rozkoší.

Aj, hloubaví! — Když dálné u cizin
neznámá touha v prsou zplane vám,
a nebesnubné zíte po planin
ku dalekým — ach rodným koni-

nám.

Snad slýchal jsi kdys arovábné
báje

o kraji tom, ,,kde citrónové žhou",

kde není zem, než luzný sad a háje

pod vn azurovou oblohou;

o kraji tom. kde zážeh erných oí
vzpoménkou jen oživí dávnou slas

nuž pochopíš, že pokud svt se toí

bys nemiloval, než tu jednu vlas?

A pochopíš, že kdyby v krutém
chvatu

urputný osud v poušt zmnil ráj

a kdyby zbaven kvtového šatu

snhovým pýfm pozakryl si háj,

*) V Kaizlov originálu stálo: marnou
**) Zde v originálu Kaizlov následovala sloka, jejíž znní viz zde na str. 199,
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kdy místo jemných vtr pohrávání

by zavál tesklivého vichru spch —
by trval lid if vném milování,

vnoval trudné vlasti mroucí vzdech?

V snhových nivách dálném i a se-

veru,

kde kvty jata vábivá jsou báj,

kde zmírá den u zasmušilém šeru,

a slunce nezná zádumivý kraj,

tam bídný lid u nelahodném žití

zda klne dni, jenž dal mu takou vlas
na jihu rozkošného za pobytí

teskného ducha sklíí touhy strast.

Je teskné ticho — ; více praví*)

než u slzách kdy jazyk dél,

ni vichr ani zefýr hravý
tu nezadul a nešuml.
A žádný háj a žádné kvítí,

jen sirná, pustá, mrtvá zem —
pro as to slurce nezasvítí

nad zhaslé slávy obrazem?

Pro nedosvitne za veera
ve ln mrákv zlacerných

pro nerve**) den do svdná šera,

do vlasti pvc nadšených?
Hoj, ervánky, jen i ebem plujte

a krvavý obnovte den —
hoj, vtérkové, jemn dujte —
však sladce jen —-a mile jen.

Tak — tiše — tiše— rárod dímá —
havrane ml a neplesej,

na Bílé Hoe reky jímá
jen tžký sen — pry, nejásej.

A teskné ticho — mlha šedá

zastírá mnohý mroucí zrak,

a lupi vítz koist hledá

havranv bratí plaše mrak.

A teskné ticho — ; srdce svírá,

že slza mijí matný zrak,

a pokad bludné oko zírá,

je všude mrak — ó všude mrak.
Po bílé zim máje kvítí,

po lkavých slzách smvný zrak;

po erné noci jitro svítí —
po Bílé Hoe — mrak — jen mrak.

Táž erná noc, bez luny svitu,

jenž z stíbra mráky utkává,
táž erná noc bez hvzdy kmitu,
jenž plápol vášn uspává;
táž erná noc na iré stráni

objímá rekv mlžný stín —
pak rosný ret ku vzni sklái i

a jímá u chladivý klín.

Mladistvou hrudí bolest' zmítá
tak tísnivá, tak zoufalá,

strašná se váše s bolem splítá

a strašnj' v zraku plápolá.

,,Je dokonáno" — po sklepení

stokráte zmíiá dutý hlas,

a vze ve hlubokém snní
pohrouží bolnou duši zas.

To snní jak na irém moi.
když vlna vlnu boívá.
když rudý blesk se z mraku noí
a krví pnu polívá,

když luna mrakem rozervaným
zakrývá boui klidnou líc,

když koráb spchem rozpoutaným
vzteklému hrobu letí vstíc.

To snní — jako noc ta temná,
jež mížemi se vloudívá,

a žádná hvzda klidnojcmná
a nikde spása tšivá. —
Povzdychne jun — a etz chrasti,

ozvna táhle odpoví,'

jak rozkochaná bitkou strastí

vzdech každý stokrát vysloví.

1873. 25. ervence. Praha.

Jo.Sc/ Kaizl hraini Enumovi.

.... Musím Ti vdli dáti, že vyšel „Královédvorský

rukopis — nejprvnjší illustrované vydání. — Kreslil aka-

demický malí Josef wScheiwl" aid. Kober 1873, cena 30 kr.

Ihned jsem jej zakoupil, nebo není skulecn drahým (za

*) v orifíiuáhi i\aizl()vé sloky od této následující nesly název: ,.Po bitv

na Bílé Hoe."
**) v originálu Kaizlové stálo: nezve.
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30 kr.) a veliká vtšina illustrací jest povedena; formát

je 16" (velká); obsahuje 19 vlastn poítaje jednu pouhou

iniciálku 20 ill. — mezi nimiž nalézá se šest na celé stránce

a sice: titul, Záboj, Slavoj a Ludk, Jaroslav (2), Oldich

a Boleslav a Libušin soud. Text ovšem ve staré ei. 78 stran.

Odporuuji Ti velmi vele, aby si jej zakoupil.

• V Laciné knihovn dokonen [Pflegrv] Ztracený

život a zapoata njaká historická povídka, název a spi-

sovatel z pamti mi vypadli. Vyšlo snad asi 6—8 (ne-h

více) životopis v Jungmannových (od Zeleného v Matici

[eské], doposud I díl asi 180 stran a vyjde snad po zimu

II mnohem vtší. (Schulz v Mat. lidu, Štulc a Píchl -
malá brošura, Kouba taktéž, dále jsem vidl jeste 3, ale

jména jsem zapomnl — a zajisté ješt jiní). Jungmanna,

co v Nárlodní] bibliotéce vbec vyjíti mlo, — vyšlo vse.

První dva díly mám úplné — 3 obsahuje toliko Miltonv

Ztracený ráj a jest hojn tlustý - také jej zakoupím.

Tuším, že máš Jungmanna až po 5. seš. (mel.) b. 7. 8. (kte-

rýmž koní se II díl) jsou po 20 (resp. po 18 kr.) taktez

další II díl obsahuje Básn; Prosa: O nm[eckem] na-

rodství. O es[kém] jazyku. Starý chudý Richm^l Ctyn

sprostní bramíni. Z Luciana Samosatenského (3 clanky),

Píbh satyrický. esky Kazimluv, Napomínatel. 244 str.

Také to koupíš? Vyšly ješt mnohé jiné vci - ale us y

mi z pamti — však Ti to asem napíšu — pokud drive to

nezvíš.
^

v .. ./

Ve Svtozoru velmi oslovským zpsobem uveejuji

mé básn. V „Opuštném" dali místo marný morný; ve

Vlasti" vynechali nejlepší sloku v prvním oddlem, kteráž

následujíc po: kde nyní též snad zefýrové vlají zni: „Snad

uhodneš, pro Judv staré plém - Horoucn lne ku vlasti

nádherné — Snad ve snni ta vnadyplná zem — ii zje-

vila se v kráse bájené; - Snad bloudívals odvkém po

pralesu - U šerém temnu klenby hájové - Naslouchals

bájím ve pramínkv plesu - A rozumls co šepcí vtrové .

To ješt bych prominul - ale že ob rzná oddleni vy-

tiskli tak, že vypadají jako jednolité býti mající, ze pn

druhém (tém na konci „Vlasti" stojícím —kdežto prve
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úvodem jest) vynechali nápis ,,Po bitv na B[ílé] H[oe],*'

to je blbos, kterouž jsem jim neodpustil — kromé toho

ješt že místo ,,pro nezve den" dali ,,pro nerve atd."

V pondlí jsem se toho dovdl, že jsou ty básn uveejnny,
a v úterý po zkoušce jsem usedl a napsal velmi ostré psaní

žádaje za opravu v píštím ísle na tomtéž míst, kde

úryvky uveejnny byly. — Co íkáš ,,Opuštnému" a

úryvkm — nepihlížeje ovšem k blbostem mnou nezavi-

nným? — Dal jsem Opuštného otci ísti — ale tomu je

to píliš sentimentální a tázal se, je-li to pravda. Úryvky
ani neukážu. — U státní jsem ml rozhodný malheur —
nespekuloval jsem sice nikdy na více, než jedno vyzna-

menání*), ale vidím, že bez toho hanebného neštstí bylo

by bývalo velmi snadno dostati 3, — a jsem o jedno byl

oloupen nespravedliv, z ehož však pramálo si dlám,
nebo na tom skuten pramálo záleží a vyznamenáni

pece mám; zkouška je veejná — strýc [dr. Edmund
Kaizl] tam byl práv, když mi to šlo nejlépe. — [Vincenc]

Quis tam ubrnl od poátku do konce. [Prof.] Piandu jsem

ml z ím[ského] a to je pravý r . . — Otec byl od strýce vy-

zván, aby sním jel do lázní Sedmihorských ili do Vartem-

berku u Turnova, což také uiní— tudíž podržíme peníze

v kapse; dnes jdeme do Karlina gratulovati— resp. naši—
a zítra nebo v nedli slaví se svátek. Jsem zase v kancelái.—
Do Vídn už skoro jist nepojedu — nemám vru veliké

chut. Osvta se ti bohdá dnes zašle.

1873. 15. srpna. Nýrsko.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Odpus pedevším, že tak dlouho jsem Ti nepsal — stává

se nkdy, že lovk tu nechce, tu nemže, a nežli zvíš, ui)lyne

dlouhá doba. Chystal jsem se už v Praze, sej)sal jsem ped
krámem [knihkupce] Grégra a Datlla no\ vyšlé knihy —
papír jsem dal do kapsy, ])ak jsem odjel — papíru bylo

málo a došel neprav nevšedního užili — takže o knihách

nemohu nyní nic psáti, však tuším ze Svtozoru a Vst-
níka bibl[i()ííral'ickéli()] jsi's dovdl víc, než bych byl psal.

*) Byl uznán schopným s vyznamenánlní z práva kauonickíio.
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Jak slojí s Tvým pcsazením na stanici? Piš mi brzo,

do Osí, hotel Neumaier.

Snad Ti z domu psali, že jsme odjeli s [Karlem] Pau-

lem 4./8. do Plzn, pak v noci do Brodu a ráno ve 4 hodiny

jsme šli do Osí, tam jsme chodili po lesích, po sousedních

mstech, kouleli kuželky a v pkné spolenosti dobe se

bavili.

Nyní (dnes) jsme se odebrali na delší vycházku do

Šumavy, a hodláme v hlavních rysech zachovati náš loský
smr. Vrátíme se zase do Osí —^ a do 1./9. každým zpsobem
do Prahy.

To je prozatím dosti, považ, psal jsem te otci, píšu

Tob a nyní Vénovi*) chci psáti — hlavn proto, aby mi
Nár[odní] Listy, jak už asi týden iní, dále zasýlal do Osí.

Tedy s bohem, milý Emane, vzpomínám tu asto na Tebe

a peji, aby si byl s námi; jen se tuž ve Vídni. O politice Ti

budu v Praze mnoho psáti.

1873. 23. srpna. Osí.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

. . . Udám Ti te v krátkosti, jak jsme cestovali: „Osí

— Stachesried, Warzenried, Rothenbaum, Nýrsko 2. N.—
Hamry, erné Jezero, Jezerní Stna, ertovo jezero. Že-

lezná Ruda; 3. Zel. Ruda — 4. Ž. R. Waldhaus, Ludvíks-

tál, Zwiesel; 5. Zwiesel, Rabštejn (Silberberg) Bodenmais,

Javor a Riesenloch, 6. Bodenmais. Arnbruck, Tallersdorf,

pes sedlo mezi Miihbrieglem a Keitersbergem do Arrachu,

Haibiihl, Neunkirchen, Osí.

Do 1. záí jist se vrátím.

1873. 28. srpna. Osí.

Josef Kaizl strýci dru Edmundovi Kaizlovi.

Odjíždíme dnes do Domažlic, kdež dne 29. a 30. se

zdržíme, 31./8. odjedeme do Prahy a 1. záí budu opt
v kancelái.

*) T. j. Vincencovi Quisovi.
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[1873. Poátek záí.] Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Zasýlaje Tob Matice lidu íslo 4 a 5, pak Laciné

knihovny . 42, konen brošurku: Má-li se jíti na snm?
pipisuji též nkolik slov.

Brošurka jest velmi dobe a též velmi mírn psána;

jest od prof. Koínka*), kdežto prvn zaslaná jest od

[Karla] Tmy od Nár. List. etl jsem, že [Josef] Barák

bude v okresích; roudnickém, lounském, slánském, libo-

chovickém atd. zvolen. Te panuje velmi ilý ruch volební

a zárove jsou si ,,Cech" a ,,Nár. Listy" velmi krut na

štíru. ítám denn oba listy — a k tomu Pokrok, Politiku

a Pr[ager] Abendblatt; polemiku Nár[odních] l[ist] s e-
chem tu nejdíve in originali, pak s omákou v Abend-

b[lattu] a Bohemii.

S vlastí není tak zle, jak se v posledním psaní domní-

váš — Strana ultramontání (,,ech") a liberální — i nej-

krajnjší (,,Svoboda") bude proti spolenému nepíteli

vždy i s konservativnjšími Staroechy státi pohromad;

já jsem ostatn rád, že se to trochu protásá, nebo to už

málem všechno hniti zaínalo; praví se — já positivního

nic nevím, že Grégrové i s Nár[odními] L[isty] jsou ná-

ramn ch vé a všeho d í schopni — to je mi
jedno, jisto jest, že u mladých jsou mnozí velmi ádní lidé,

.že Nár[odní] listy jsou nejrozšíenjší denník — a pro by
lovk nemohl míti stejné náhledy s lidmi, kteí — dejme

tomu— jsou jinak darebáci; mže kdo za to. Ale nepiš strý-

covi nic ani o mém ani o Tvém smýšlení — alespo pro-

zatím ne, aniž v listech k otci, neb to je jedno — on je ná-

ramn zarytý starý a babika také; vera u obda — strýc

byl v Kr[álové] Dvoe jsem s ním mluvil, a ona celé naši

stran, mladým, dala epitheton ornans pakáž—^já že jsem

radikál — tuhle jsem dostal od strýce huby, že jsem se

posmíval katolicko politickým jednotám, které po echách
putují a bývají bu rozehnány, bu utrží ostudu. Tedy

o tom nikomu ani slova — jen v dopisech ke mn o tom

'') Fr. Koínek, redaktor „Národních Listi".
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mluv. Ale o politice se jednou šíe rozepíšu — te
jenom pi obd ped kancelái tak škrábu.

Zasýlám Ti })rozatlm ti sloky jedné episody z „Vlasti",

kterouž jsem vera dlal a co nejdíve újíln dokoním.
Je to teprve jenom ozdoba, jakási ornamentika.

Koupil jsem Byrona v originálu za 2 11. a peetl jsem už

vzn chilonského, Parisinu a te tu aura, vbec jsem

se nyní náramn chopil angliiny. Piš mi brzo, a též který

sešit Tyla jsi jednou chtl — z Nár[odní] bibl[iotéky] nebo

ze starého vydání? První broš. stojí 5 kr. tato 10 kr. Lacin.

10 kr. 3 známky po 2 kr. 6 kr.

By] as, kde nad hor modrých Z hor východních spchají k západu,
okraj dálný Dnes jen tu onde strhanými mraky

Co tryzna *) za slunéko zapadlé U samých hor prosvitne modrá zá
Se rud rozšiuje požár valný Tak líbezná, že toužebnými zraky

A metá v hory nachy zmodralé. K ni zíš, až v oblacích ukryje tvá
Však dnes jen tžkých erných mra-

k lemy Ne mírný zážeh slunce od západu
Se žáry hasnoucími zbarvily. Než chladný nával prudké vichice

Jenž**) jako válících pízrak Se vrhá v rozechvlé stromy v sadu
témy A štíhlým vrškem zmítá divoce.

Se nebem zasmušilým stíhaly. V tom potku, kde nkdy olše zela
Tak jasn zádumivý obraz svj,

Dnes neplují ty mráky snhobílé líoj drobných vln vichice roze-

Po jasném usmívavém blankytu, stela.

Jenž vtérkv co híky v plavb Jerž duté behy tepou stj co stj.

ilé

1873. 13. záíí. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

. . . Ml jsem iimysl. Ti v píštím t. j. tedy v tomto dopisu

o politice psáti, ale vidím, že to opt musím odložiti.

Studuji nyní ímské právo, vedle toho zase angliinu a

eskými djinami se zabývám, a jsem byl až do tvrtka

velmi zapražen, nebo jsem musel jíti ráno ve ^/éS do kan-

celáe, protože tu Hurych nebyl.

Jak se Ti líbí brošura***), kterou jsem Ti zaslal? Mn
se líbí dosti dobe, ekni, mnoho-li v tom nepravdy?

*) [Tryzna, jak víš, ob od st. echv mrtvým na poest pálená— polsky

dziady.)

**) [Subjekt ponkud nejasný, ale snadno se najde.]

***) Brožura „Má-li se jíti na snm?", v níž se odporuovalo opustiti pas-

sivitu vi snmu.

26
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erná internationála se u nás zaíná roztahovati, mu-
síme tomu nonímu plemeni zr; lnouti brzo žílu — a zvlášt

my echové, nebo to by nám ješt scházelo, aby národ

náš, byl hlavní baštou íma; když lovk sh^šel pednášeti

Schulteho*) (kan. právo), tu pozná ím a jeho hospodáství,

jeho zámry a konené cíle — katolická t. j. Kristova víra

je to nejmenší, co na starosti mají — ale vládu, peníze,

rozkoš, to by rádi, a to už nejde, le pi tm, která panovala

stedovkem, kterou z druhé strany podporoval absolutní

regiment svtský, nebo i on v kalu lovil a z nho tyl. Naše
spojení s klerikály bez toho mne náramn mrzí a zrovna

tak s pány feudály— nebo oba táhnou na jednom provaze,

oba míí tamtéž. Ale prosím T, nepiš o tchto mých ná-

hledech strýcovi — piš o nich ke mn — dom — pro Ti

píšt budu vysvtlovati.

Z denníku Jos. Kaizla.

Dne 1. íjna 1873. Ty strasti, kteréž ješt v dob po-

slední zápisky (8. záí) mne tísnily, už pominuly — te
je vše zase dobe, je zase ticho. Ale už znovu nemám klidu -

—

nevím, co mi schází — jsem nejspíše pošetilec, kterýž po-

ade si \'3diledává trampoty, aby jenom neml pokoje; tu

a tam je ovšem chvíle, kde jsem tak klidn spokojeným

—

obyejn to po obd — co mi schází — dobe jísti —
dobe píti a dobe studovati — nu jako Šašeko v staré

historii — jen tak dále — jen dál — a budu chlebaem —
zemru — shnij u a konec; pak snad na smrtelném loži —
snad v starci, probudí se hlas jakéhosi svdomí a ten bude
volati, ten bude úpli a štváti, že jsem lenil, že jsem marn
tu žil, že bude po smrli mé, jako by ni ne nebylo i)ýval() — a

ten hlas by znl mohutnji než hrom ve vysoinách Iior-

ských— hluil by hroznji než v ])roj)as kvapící vodopád—
a pod ním bych se svíjel — a mel bych nešfaslník!'*

* *

*) Joh. Fridrich von Scluilli', pntfcsor práva clrUcviíího v Praze a staro-

<atolik.
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Z dopisu Jos. Kaizla.
Karlín.

1873. 26. íjna.

Josef Kaizl bratru Emanoui.

" Te si vzpomínám, že jsi se mne jednou ptal, co

isou to"epigoni; to nejsou nic jiného, než potomci, doslova

z etiny peloženo - pirození (zu - nachgeboren), oby-

ejn užíváno o mdlém, slabém jakoby ješt nedosplém

pokolení oproti mohutným pedkm.

Te o spisování, básních a p. - ale musím podo-

tknouti, že jsem nad míru hojn práv poobdval - ze

tudíž snad bude znamenati toho stopy v slovech mých.

Pedn pokud se tve Dvou zahrádek*). Jest to hu-

moreska nejnižšího stupn - vlastn to není ani humo-

reska, nebo je v tom pramalinko humoru. Je to spise malý

aenre-ovv obrázek, který by mohl býti dosti dobrým kdyby

v nm nbvla intence býti stj co stj humoreskou. Ostatn

isem úpln pesvden, že tu malikost nesmím povazovati

za mítko dovednosti Tvé; chtl jsi snad stj co stuj

napsati humoresku ? Nevím, jesliby se Ti nedaily male

aenreové obrázky z njakého zátiší - jakési kratke rty -
kterýmiž toliko obrázek zlehka skizzován - a ci y toliko

naznaeny — jaksi naraženo na n (angespielt), jako tony,

- bez pechodu - bez spojení, ale pedce krásná melodie

a harmonickv celek, a ne napsaný tak na papíre, jako

spíše pojatý k lépe cítný v mysli tenáov. Nevím, jestli to.

co jsem te napsal, má jakýsi smysl - ale ja jsem si trn.

nco myslel - hle uiniti totéž. Ale takového druhu spi-

sování je nad míru tžké, je to více básnní; myslím, ze to

ie ást belletristiky, která co nejtsnji k poe^n se radí --

enom míra a rým a mohla by býti báse. Rozumíš mi

Musím Ti íci, že jsem, ne od té doby, co jsem etl Byiona,

nýbrž už delší as - as IV. roku, velikým pnyrzencem

romantické poezie, ba tém svtobolu; vidim, ze Vlast

nedovedu více psáti v tom smyslu, jak jsem pvodn

(r 1870) v úmyslu ml; tehdy jsem básnil, abych básnil

spíše ani nebásnil, nýbrž kazil papír. Nesmíš však z toho

*7m:moreska, kterou napsal a klposouzenrposla. bratr Emanuel Josefu

Kaizlovi.
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souditi, že te myslím, že jsem velikánem"— básníkem —
nikoliv — ale chci íci toliko, že te pi básnní nco cítím

a že máiii pevný smr básnictví. Vlas je n^nií nco zcela

jiného; mní se poád, a v, že už je nejmén jednou úpln
pepracována; napíšu v jednom oddílu zcela jiné básn a

ty staré vyhodím, pak zase v druhém atd. a po ase teba
v prvním, tak že se celek zcela zjinaí. Te už ovšem se

to jen tytýž stane, nebo jsou všechny tém oddíly úpln
hotovy, ale pidlávati ješt musím, takže na uve-

ejnní dlouho ješt promýšleti nebudu, nebo nechci ped-
stoupiti ped obecenstvo s ním nehotovým a slabounkým,

nýbrž s ním, co nestrannou, b3' i dosti písnou, kritiku

snese.

Vlas nicmén spje ku konci; ale obmýšlím nco ji-

ného, totiž njakou velmi romantickou báse; mám už ti
— dosti hezká episodická vypsání krajiny, kteráž ti snad

jednou pošlu. Ty teš mnoho, protož by si mi mohl pomoci

v nouzi o to nejhlavnjší — totiž o látku; najdeš-li nkde
nco, jako v Máji (Máchov) nebo pod — snad v Anderse-

nových skizzách, ale láska v tom musí býti. Piš mi prosím

T brzo, oekávám pomoci — Samueli! Te bych ovšem
nic nepsal— ale snad už udlám pausu ve svém studování,

v nkterých prázdninách. Nyní spchám dom — pijde

k nám Véna [Vincenc Quis] — budu tam pokraovati.

Na Smíchov.

.... Nedávno jsem etl v novinách, že v tchto nej-

bližších dnech v slov[anské] besed ve Vídni bude zase —
snad první po prázdninách— zábava, jdi tam, snad njaké
dvy tam najdeš, nebo slušné rodiny, jdi tam a hle se se-

známiti, abysi trochu spoleenského života zažil; zajisté

budou v masopustu tanení zábavy— cho tam a zbouchni

se teba trochu. Mimo to Ti odporuuji, abysi navštvoval

vídeskou cis. knihovnu veejnou — hledej tam, co by
T vzdlalo a pouilo; odporuuji Ti trochu filosofie, neb

cht psáti budoucn nco, teba abysi o lom laké nco
vdl. — Však Ic zas nco jiného.

Jeana Paula jsem sám ješt neell, ale [Ivaivl] Paul mi

jej slále odporuuje, co pravé zídlo myšlenek a obrazv
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pro básníky a básnické spisovatele, na základ toho opét

já Ti jej odporuuji.

Nedávno mi strýc ukazoval nkolik novel svých v lu-

kopise, ekl, že by musely ješt ped vydáním pehlédnuty

b\'ti. Strýc mohl myslím snadno tak daleko pijíti jako

[Gustav] Pfleger, škoda, že všeho nechal, ale pravil, že, až

nkdy bude míti delší as prázdn^^ se opt do pehlížení atd.

pustí. Svtozor ped nedli nikdy odesj^lati nemohu a to

proto, že v pátek mám od 5—6 pednášku, pak Stanislava*)

více nezastihnu, v sobotu jdu v 8. do koleje a to Stanislava

opt ješt nezastihnu, v koleji jsem do 12 h.—^a takž mohu
Sv[tozor] teprve v sobotu veer neb v nedli ráno dáti na

poštu. Politika: Volby**): S Malou Stranou mžeme býti

nespokojeni, uvaž 1) že následkem zvýšení služného

u úedník na M[alé] Strfan] asi o 200 ú[edník] více

než díve volí 2) že na n inn byl nátlak obrovský, musili

ukazovati svým pedstaven5'm lístky, vázati se estným
slovem atd. atd. 3) že asi 20 voliv ,, našich" dalo se do

voleb ,, podplatiti" skrze bídného a proklatého darebáka

Vácslava F*ouznera, ezníka a uzenáe, nkdy starosty

Sokola M[alo]-Str[anského] atd. atd. Pak se div! Ostatn

pi volbách do snmu byla vtšina ústavák u 1. poslance

30, u 2. 40 hlas. Menšiny ústavákv po mstech našich

jsou skuten smšné. Když v krajském mst dostanou

60—70 hlas, co na tom — není-li tam úedník jako ps?
A v Píbrami atd. je každý pes horním úedníkem c. k.

Ale pat na venkovské obce, a prese všechno ku p. v Do-

mažlicích (mst) dostali 4 hlasy — a tam je soud, hejt-

manství, dráha, vojsko atd.

Nár[odní] L[isty] a Pokrok — recte staí a mladi jsou

si zase jednou velmi na štíru. Xár[odní] L[isty] štvalj" pes
míru ])roti Sv[ato] Vácsl[avské] slavnosti,***) to dožralo

*) Viz pozuániku na str. 184.

**) V iíjnu r. 1873 konaly se první píínié volby do íšské rady.

***) Na den sv. Václava r. 1873 konala se slavnost založení pražského arci-

biskupství ped 900 lety. Slavnosti té jako slavnosti národní súastnily se

Fr. Palacký a Dr. Fr. L. Rieger. Proti slavnosti postavily se Jisty svobodo-

myslné jako proti politické manifestaci klerikáln-feudální „strany práva".
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pes míru „echa" stranu práva i staré; následek: kle-

rikálové stavli kandidáty proti mladým — s ímž utržili

ostudu. Další následek: Nár[odní] L[isty] psaly, že „sta-

iký" Palacký se súastní — a též súastnil slavnosti, to

Pal[ackého] dopálilo, napsal si do Pokroku lánek o víe,

Nár. L. atd. odpovdli a mluvili o ,,staikém" Palackém,

o 2krej carových pamfletech P[alack]ého (lánek z Po-

k[roku] lze dostati o sob za 2 kr.). Pokrfok] psal o libe-

ralismu Nár. L[ist], že by tyto snad pály více ,,lib[era-

lismu]" Prusm, než nyní Francii atd. Nár. L[isty] citují

lánky Pokr[oku] z r. 1870-71, kdež Pok[rok] peje Pru-

sm. Pokr[ok] odpovídá, pak Nár. L[isty] citují lánky
Pokr[oku] proti náhledm Pal[ackého] z r. 1870 (tehdy

nebyl ješt Pokr[ok] orgánem Pal[ackého], nýbrž patil Skrej-

š[ovskému]) a dnes opt Nár[odní] L[isty] citují lánky Po-

kr[oku] proti ,,histor[ické]" šlecht z dob snmu církevního

z r. 1870, kdež orgán této ,,Vaterland" horlil pro neomylnost,

jezovity atd. — Tak se to mele—^ a ke všemu Alfons Šastný
rolník (sbankrotilý stud. filosofie) uveejuje brošurky pa-

liské, aby se u nás odtrhli liberálové od starých, aby se

utvoily strany atd. — a stojí více u Mladých jsa i lenem
,,Nár. klubu". Proti nmu píše Pokr[ok]; Nár. L[isty] praví,

že s ním nesouhlasí, ale pece se ho zastávají sem a tam.

Pak Nfárodní] L[isty] horliv plédují pro vstoupení do

snmu, staí zarputile o tom mlí — veejné mínní je

pro to, a voliové u voleb se ve 24 okresích pro to vyslovili

— ale staí nechtí.

Ten je obraz nynjší domácí situace. Nevím, bude-li

roztržka, ale pochybuji — ostatn jsem žádostiv na schzi

poslanc snmovních. Brzo ekne ta, brzo ona strana nco
pravdivéno — já sám stojím doposud na neutrální pd.
Staí jsou náramn pánovití — porouejí — a kdo reptá,

zatracují. — Starý Palacký jesl, jak oj)l znovu dosvdil,

jizlivec první tídy, a Nár[o(hii] L[isty] kráejí asto až

píliš daleko. — Nkdy Ti pošlu noviny — ale pokaždé to

nejde, nebo nkdy nejsou jcšl peteny.
Chtl jsem Ti zaslati nco z Vlasti, ale až píšt. Sp-

chám už, abych se dostal k njakému uení. Ješt nco,
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u nás se lidé pílišným vynášením kazí — esL modus in

rébus, [Eliška] Krásnohorská má mnohé krásné vci —
ale i škváry, proto pomalu s chválou. Albín Bráf, starosta

,,Všehrdu", výtený a nadaný lovk, od nhož mnoho na

poli vdeckém (nár[odního] hospodáství) si slibuji, mi
vera ekl, že Skl[enáovou] Malou také kazí — samá „vý-

tená umlkyn", pravý ideál ald. — což divu, že si pak

myslí, že co udlá, je jedin samospasitelné a výborné?

1873. 15. listopndu. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanou i.

Uplynulo dosti mnoho asu od oné doby, co jsem po-

slední Tvj a milý mi dopis obdržel — avšak v mi, že

mám velmi málo asu. Ráno mohu nanejvýše V2 hod. nco
pracovati (te v zim), nebo mám b}' ti v 8 h. v koleji, kdež

jsem do 12. hodin; po obd v Karlin si opisuji pednášky
z polit[ického] hospodáství na isto, pak robotím do 5. hod.

a chod — obyejn s Vénou Sélákoviem [= Vincencem

Quisem] ztrávím v nutném zajisté oddechu 2—2V2 hodiny;

doma veeev sednu k práci od ^'oQ— 12, jediný mj prázdný

as; poznáváš, že mám práce plno — proklat plno, a studo-

vati mohu jen as 3\'2 hod. — ovšem dosti jsa zemdlen a

ztýrán. Vždycky nám íká prof. [Eberhard Antonín] Jonák

(pol[itické] hospfodáství]) o tom neblahém pomru, že stu-

dující t. j. lidé, kteí studovati mají, obyejn v potu tváí

místo co by studovali, chleba dobývati si musí, bu, jak on

íká, co ,,bílí otroci" t. j. domácí uitelé neb co opisovai;

má úpln pravdu, a vidím, že bych to mohl mnohem dále

pivésti, maje vždy celé odpoledne volné, než tak co opi-

sova, od 1. list[opadu], kde pijata byla 4. kanceláská

osoba, rili individuum (kteréžto slovo prof. Gundling v ped-
náškách o t[restním] pr[ávu], jehož ale já neposlouchám,

pekládá jediník), už jsem pranic neopisoval, nýDrž jedin

koncipuji a penáším. Ostatn mám ohledn toho útchu
dvojí 1) že v prvním roce bych nejspíše mnoho nebyl dlal

jako všichni a v 2. roce žebych se byl k st[átní] zkoušce

(po horvatsku: deržavni izpit) pipravoval, což jsem i vedle

opisovaství inil a za 2) že toto koncem tohoto šk[olního]
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roku pestanu, nebo budu pak vojínem a lu jen 2 hod.

denn zamstknán; pak v 5. r[oce] budu dlati rigorosa a

nevstoupirh do žádné kanceláe, dj se co dj — a budu
velmi piln studovati. Svím se Ti, že už dosti dlouho mám
plán, bude-li možná, státi se profesorem práva (ímského)

na universit — a pokud zase možná na pražské — avšak

prosím, neíkej to nikomu — pranikomu Dne 5. list[o-

padu] byl jsem zvolen do správního výboru [Všehrdu] a

v schzi výborové pak zvolen za jednatele, t. j. sice po

starostovi a námstku první funkce, za to ale nejobtížnjší,

musím bhati každého t^diodne na policii s ohlášením ped-
nášky, pak do redakcí Pokr[oku], Pol[itik] a N[árodníchl

Listv s referáty o schzích, kteréž opt musím sepisovati,

napotom musím psáti a vyvšovati ohlášení atd. na erné
prkno Všehrdu atd. — ale to vše rád dlám, nebo mi na

zdaru a vzkvtu ,,Vš[ehrdu]" velmi záleží. Máme doposud

90 len — loni jich bylo asi 125, ale je teprve zaátek
šk[olního] roku a tu mnozí ješt nepistouplí, kteí zajisté

tak uiní; starostou jest JUC. [Jan] Slavík z Litomj^šle (snad

jsi jej znal), námstkem Srb ze IV. ro.— [Vincenc] Quis

také kandidoval, ale,,prepadol" obdržev 4 hlasy — nemusíš

mu to íkati. Nyní zase budou volby do spr[ávního] v^í^boru

Akad[emického] Spolku — tu bych žádnou kandidaturu

nepijal.

Chtl jsem dále podotknouti, že Slavín (12) doposud

nevyšel, pak že Waverleye taktéž nic; dostal jsi Libuši?

Po lac[iné] knih[ovn] se co nejdíve poptám. [František]

Zákrejs je podlý škrabák — jeho hatlaniny jsou asto

k blití, oplývající frázemi a dryánictvím. Máš pravdu, co

píšeš o naší literatue — resp. literátech — ale nevím, zdali

bez dkladné znalosti i osob dá se nco psáti. Ostatn práv
nevím, jak chceš psáti, a tu ovšem možná, že moje ])ráv

eená pochybnost stane se neplatnou. Budu Ti jednou snad

obšírnji o tom mluviti.

Jsem nyní rád, že mohu nejdul[cžiljší] pednášky
v eskfém] jazyku poslouchati; obanské pr[ávo] j^ednáší

[Antonín] Randa, a je rados jej posloucliali, s naslovo

vzatou vdeckou znalostí spojuje krásiu)u a dobrou e, že
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lovk v každém oIiKmIu se uí. Trestní právo pednášejí

2 esky, [Eduard] (iundling a [AL] Zucker, kteréliož já

poslouchám, mlad}' to židáek, s nímž ale jsem doposud

zcela spokojen. [Eberhard Antonín] Jonák pednáší nm[ec-
ky], je ale Cech.

Zasýlám Ti zde to, co hotovo z oné zamýšlené roman-

t[ické] básn; básnictví zase úpln leží ladem, až snad o vá-

nocích tomu nkolik veerv budu vnovati. Mimo to za-

sýlám úryvek z Vlasti zcela pepracovaný t. j, vyhodil jsem

až na 3 všechny sloky a uinil nové, zašlu práv toto místo

do Almanachu, kterýž vydá ak[ademický] t[enásk5^] spolek

na oslavu svého 25 let. trvání.

Velice mne tší, že jsi nyní alespo jakž takž spokojen,

ovšem rád ve, že pravou spokojenost a blaženost toliko

v milované vlasti patíš; ale pi práci vytrvalé a zamstkná-
vání, u kteréhož kyne zdar, pomíjí namnoze trudné my-
šlenky a marné stesky, a takž jen bu spokojen a pipravuj

se ku dráze spisovatelské; své chlební zamstknáni nepo-

važuj za vc úpln vedlejší, ale vnuj jí jen tolik píle, aby si

co nejslušnji povinnostem svým dostál, a zkoušky atd. co

nejlépe udlal. A když všechno to udláš, zbývá Ti pece
vždy tolik asu jako na p. mn nyní; ráno mžeš pece
asi hodinu v zim pracovati. Vidíš tedy, že není tak zle, jen

trochu trplivosti, — vždy nadje je velmi blízká, není to,

jak ,,pju" ve Vlasti: ,,Tak bitký žal, nmý a nevýslovný'

— — Jež plápol nadje sám zaplašil — Sám v mlžnou

dálku, kde co i)a]3lesk skrovný — Co matný kmit bludiky
živoil —- Však neuhas — a by svt celý — V to srdce

vyštval veškeren svj žal A kdyby shas— neshas by

osamlý — — S ním život zoufale by dokonal. — Však
neuhas a v klidné chvíli— kmit bludiin zas mohutní
Už plápolem— už k srdci pílí Mdlé oko záí vyjasní.—
Snad pec kdys lípa zapucela^) — Snad pramen znova vodu

ml — —Snad hvzda shaslá zablýštla — a padlý národ

oživéir (Vlas)

") [ped tím jsem mluvil o kleslé lípé a vyschlém prameni.]

27
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Ted básn a sice zmínný úryvek z Vlasti:

Sen.

1. Když májového za veera
Kdys msíek blankytem plul

Tu vtík z díímavho šera

Klid v prsa moje kradmo vdul.

A msíc stromv nad temeny
Zel lupením v šumící háj

Jež tajn s odvkými kmeny
As dávnou šepotalo báj.

2. A duše v divném zaníceni

Spchala letem dál a dál

Ples slavíkv a nyvé pní
A háje šum ji uzpíval

Jak rosná mlha za šeení
Zastírá usínavý kraj,

Tak svta vír a rozvlnní
Velebn temný zakryl háj.

3. Jak nade krajem mlhou jatým
Se chví veerních zvonúv hlas

A pod klenutím modrošatým
Se umíraje rodí zas —
Tak nkdy srdcem tóny jasné

Zahudou s výšin vzdálených,
A marn tou se tužby asné
Do jeho hlubin posvátných.

4. Tak v šerých hájv v temném
stínu

]\Ié srdce tehdy dumalo.
A brzo ve sna blahém klínu

Se novou slastí kochalo.

Zda to snad zefýrkové vláli

A slavík hlunj písn pl,
Srad mrákové po nebi hráli

A vanotem se lupen chvl.

5. i vidl jsem, i matné snni
Ty luzné zjevy kreslilo,

A blouznivém se v unesení
Mé srdce samo šálilo?

Hle, bytost, jako z dávné báje

Té nejslinjší dvy vzhled
Jak zdoba optného ráje.

Jak nejkrasšího jara kvt.

6. Ta její tvá— tak smutn bledá
A bled smutná v kráse své —
To tmavé oko zašlou hledá
As slast v klidnosti dumavé.
Té klidnosti! — v popele skrjtu
Žhá ohe v plj-nné radosti.

Však tu a tam z tsného bytu
Se jiskra pece proklestí.

7. Ten zrak — tak zadumiv klid-

ný
To oko klidn dumavé
Zlí na ten svt v své šalb bídný
Jak ponoeno v tesklivé

Na zašlé vky vzpomínání.
Na kvtv as, jež vichr svál.

Na jasné chvíle radování.

Kde v neznámosti dímal ž;il.

8. A výraz ten— to smutná píse
O dávné doby hrdinách
V níž zvuí záduniivá tíse.

Plá Jeremiuv v ssutinách —
Jak v žalostném utri)ení

Te slabé, matné oko dí —
Líc bledá — bledá na zemení
Se v strastném rozechvní rdí.

VÍŠ CO, s tmi fragmenty se nyní opisovati nebudu —
a pipojím ješt pokraování k onm tem slokám v íjnu
Ti zaslaným. Nota bene — sloky 1—4 pochází z ervence

1872, sloky 5—9 z íjna 1873.

že jeho duše na peruti volur.

Se nad tu pustou zemi jiovzncsl;!

1. Byl as, kde atd. 2. Dnes iu'i)luj1 ty atd. 3. Xeniírný zážeh atd.

4. Tam v ticliém olší, jehož stíny

šeré

1 nejpravjší mysl zasmuší
Kde zadumání vzkísí žaly steré

A znova budí kvty svadnuvší.
Zrak jinochv dí v utkvlosti

bolné
.Jenž beze cíle k nebi zírala,

5. Nad hídudu zem. Nezení duši

n\ \ é

N':id leskný dosNÍt podzimníJKi

dne.

Nad vnv. /.:il ;i lkáni úpnlivé
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Nad chabou slast, jenž vánkem
Iioniine,

Do stkvlé íše vzletné fantazie.

Do luna dávno zašlých dob,

Jež písní luznou slaví poezie

Kde kolébka — však žádný
slasti hrob.

Tu oko tkvící na obloze šedé

Se v nyvém unesení zavírá,

To chvní sotva zíš po líci bledé

A z prsou táhlý vzdech se pro-

dírá.

Tak v opojení lásky prihmouívá
Se oko dívk}-, k jinochu když

lne,

Když mizí slova — ohnivá
a tklivá

— Kéž láska ta — kéž vné
nesvadne.

„Však marný klam — bez
konce bdování

Zas hyne den v úmorném
šeení,

Tak zase noc zaplaší šero raní—
A po dni den a rok se pehání.
Tvj náhrobek — pod olší

milovanou —
Sám jeden by Tvou i)am

uchránil

A na nm nápis s posmívavou
hanou

:

Snil — cítil — bdoval — a

marné žil."

Sen zaplašen — a jako siné

mraky
Po teskném nebi v hory veslují.

Jak vlny matouce užaslé zraky
Se jedna druhou hynouc vzpí-

nají.

Ta myšlenka v té mysli rozhá-

rané
Myšlenkou dostižena me,
A nikdy dostih taký neustane

—

Vždy záhadný ten nepokoj
v ní ve:

Jak lupení, jež na jeseni

Spch chladných vtrv setásá
Jak vlnky v moe rozechvní
Vždy pokolení poklesá.
Kam poklesá?—V ty kraje širé.

Kde vládne zádumivá Minulost
U teskném klidu — ve tm iré,
Kde žal i slast neznámv host."

10. ,,Jcn na pokraji slabá záe svítí

ím dále zíš, tím tmavší noc.

Jak na západ zíš se zážeh
rdíti.

Když všecek kraj ovládla šera

moc
A v dálce tam, tou ])UStou

temnou vlastí

Tu onde svtla i)amatování.
Jak kmity bludiek kdes nad

propastí
Jak svatojanských mušek

vzlétání."

11. .,Ve mládí mém u vzletné chvíli

ím duše má se kochala
Ku velikému dospt cíli,

Mi sláva svdn kynula.
Hoj sláva, sláva blyskotavá

Jak nehasnoucí hvzdy tpyt.
Jak za tmy záe plápolavá.

Jak rzné zory ranní svit."

12. ..Hle pramen horský v erném
lesu

Stíibrným spchem pospíchá,

Na skálu s kály v bujném
plesu

Tu vlna vlnu dostíhá.

Tak bystinou po kvtné niv
zabude horských vk as
Dál plyne — jak by žalo-

stiv—
Tak mého mládí mine as —

"

13. „A sláva — cíl mladého snní?
Ta hvzda vná uhasla,

V životu drsném pozastení
Když byla již se zatmla.
Tak asn mládcv vnost

mine
Jak svit té hvzdy zamknul.

Když nadšení ve druhém hyne
A zápalem se zápal ssul."

15. ,.Tak teskno v mysli mé jak

u pedtuše
By dsila se strasti vzdálené,

Tak pusto v nitru mém, jak

bolná duše

By toužila po slasti ztracené

A kolem kraj, kde nkdy v chvíli

krásné

Klid líbezný mé srdce objímal.

Když usmíval se u svžesti
jasné —

Tak pustý te — a v jeho líci

žal."
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16. „Ta bídná zem, vzení duše A pec ta zem — tak vroucn
nyvé, milovaná

Jenž marn máchá spjatou — Tys vlasti jediný života cíl.

perutí. Tys jeho krásný sen — tys
A všude tžký bol, volání tklivé. vlasti dána
Jen nkdy krátký sen — víc Všem synm svým — ó mn

ješt zarmoutí. též daná s' v díl!"

Bu tak laskav a ti to pomalu a bedliv — mnohá
místa jsou obtížná — nkdy chybné vyjádení, což asem
opravím. Nehle tedy k form— ale piš mi, co íkáš obsahu,

rozumíš-li atd. Snad vy^rozumíš, že v 2. iiryvku hovoí a

uvažuje jinoch.

Piš prosím co nejdív a obšírn. Je už 12 hodin, jdu

spát. Tento díl pochází z prostedku íjna 1873. [Karel]

Paul ho ješt nezná. Který bych ml radji zaslali do

Almanachu ?

1873. 30. listopadu. Praha.

Josef Kaizl hraini Emanovi.V mi, že bych, stále cíl svj v posledním listu Ti

naznaený na oích maje, velmi rad studoval, avšak z druhé

strany opt milerád njakou chvíli s Tebou si zahovoím,
nesmíš mi však míti za zlé, když nkdy s psaním ponkud
otálím, nebo víš sám ze skušenosti, že nejsem vždycky
v píliš sdílném rozmaru.

Pedkem (jak [professor] Randa íká) Ti musím sdliti

zprávu nade vší míru bolestnou — Vlast truchlí, nebo
zemel v tchto dnech jeden z nejnadanjších a nejpiin-
livjších synv jejich — Jana z Prahy není více! Ale vážn
mluveno, doetl jsem se nedávno v slovenských listech n-
eho, co mne velmi rmoutí, že totiž zemel Slovákm
Ludevít Žello, zajisté velmi nadaný lovk, jenž národ svj
vele miloval. ítám velmi piln slovenský bellelr[islický]

msíník (nebo dokonce lldcnník ),,Orol" a etl jsem v nm
mnolié vskutku znamenité básn L. Žella— a takový lovk
v dosti mhuk-m vku zeme — to je bolestné; Žello, a jsem
o tom jídcživ s nikým nenduvil, mi byl tak symj)atickým,
tak píjemným, že odtud mžeš si mj zármutek nad
úmrtím jeho vysvtliti (Žello byl uitelem na Slovensku).
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Máme nyní u nás dv slniny,*) jak jsi ze z lislv proto

mnou hojnji Ti zasýlaných již dovdl, síranu starou, a

stranu „29" ili mladé. Když to prasklo, jsem rozhodným

pívržencem — starých; dkuji bohu, že jsem své náhledy

o tom toliko Tob sdilival, sice bych se tém stydl, straniti

pes chvíli jin^^m, ale piznám se zcela zejm, že nemám
dosud náležitého rozhledu, a že brzo tu brzo onde se mi

nco více líbí (a snadno se to vysvtliti dá). A i nyní vru
pece kolísám — at na mn pranic nezáleží; ostatn su
sám a sdl mi bez obalu náhled svj. Tolik je jisto, že pi
volbách v okresech [národnostn] smíšených ob strany naše

se dohodnou na jednom kandidátu, a že strana „29" státo-

právního programu stále se drží a na rajchsrát stejn ne-

pjdou jako staí; tak pílišná ujma z toho nám tedy nebude.

Však dosti o tom.

Nyní se podívám do Tvého posledního dopisu, abych

vdl k emu odpovídati mám.
Tu vidím na tech stránkách bdování a úpní pro

zavržení vl. zavrhování Tvých návrhv; ale to jsou chiméry.

Návrh na zaražení literárního spolku nebyl ani z pohodl-

nosti zavržen, aniž bylo domníváno se, že Ty pouze — t. j.

ty sám jej chceš míti pro to, aby své ctižádosti jsi hovl:

ten úmysl ml zajisté i Sélák**) i já, ale byla v tom jedna

chyba: 1) že tí je málo ktomu, aby psali ,,asopis" a 2) že

ti tí ješt k tomu jsou asi 30 mil od sebe 3) což nyní platí,

že z tch tí dva asu nemají, aby mohli práv v uritý as
sepsati to a to, pak opsati to a to — a ti dva jsou Véna

[Vincenc Quis] a já. Že asu nemám, o tom budeš pesvden,
že ? a Quis také ne mnoho, a k tomu ješt jeho žíla básnická

úpln zmizela. Vždy si to mžeme jinak nahrazovati, a

chceš-li, pošlu Ti asem vše, co asem zplodím a ásten
co jsem zplodil.

*) Dne 24. listopadu r. 1873 usnesl se klub eských poslanc ve vtšin
své, aby se do snmu i nadále nevstupovalo. Na to 29 poslanc v ele s dr.

K. Sladkovským prohlásilo, že mandáty své skládají, ponvadž mandáty pijali

z rukou volistva za tím úelem, aby vstoupili do snmu a inností skutenou

prospli národu svému dle sil svých, pokud innost tato nebyla by na úkor

právm a samostatnosti království eského.
**) Vincenc Quis.
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K poslednímu návrhu (o lot[erním] spolku) dodám
toliko, že 1) nemám penz a 2) že nemám vle. Doklady

k ís. 1.) V íjnu a v listopadu jsem stále s bídou bojoval —
v íjnu jsem ml úsporu 62 kr. a v listopadu jsem krom tch
penesených 62 kr. ml ješt schodek 60 kr., tak že jsem si

musel vypjiti; u Železného jsem byl v listopadu jednou,

a na pun snad od té doby, co jsme s Tebou byli, nikdy, na

vnecích jsem byl v íjnu a v list[opadu] 4kráte, a žádný mne
nestál více než 50 kr., mimo to jsem však nuzail a skrbil,

nebo jsem platil krejímu, ševci a knihkupci bájené sumy.
3

—

4 až 5 zl. msín dáti na losy mi není — kdybych
i chtl, možno; podlé rozpotu na prosinec budu moci

ušetiti istých 10 fl. — a tu již mám úmysl si koupiti

nkteré vdecké knihy, ale až v lednu. Nyní jsem s krejím
hotov a vybedl jsem z bídy— avšak chci 1) kupovati knihy

a 2) nejmén 40—50 zl. si ušetiti na poslední své studentské

prázdniny, nebo co voják na pes rok o n pijdu. Chápeš

nyní, že nemohu dávati 3—5 zl. ms. na losy. A kdybych
mohl, bylo by s rozmyslem, mám-li to uiniti. Neradím Ti,

abysi sob za svých 133 zl. nakoupil nadje. Nech si peníze,

alespo 100 zl. a ukládej si je do nkteré záložny na 6%,
kup si za tch 33 zl. losv — ale za všechno — toho nei,
až pozdji, budeme-li oba a teba i Véna [= Vincenc Quis]

míti penz a pijmuv více — tu promluvme o tvépi návrhu
— ale nyní— nechme toho. Radím a mluvím zcela upímn;
hle nabýti penz ne náhodou a odvažováním, nýbrž piací

— práce jest nejjasnjší zdroj majetku — ím dále se tenlo

od tohoto prazdroje vzdaluje, tím jest kalnjší až konen
idea vlastnictví úpln zabedne v podvodech a hrách bur-

so vních — ; odporuoval bych Ti, abysis peetl [Ilieringúv]

,,Kamf uns Recht" anebo alespo extrakt z toho, kterýž

jsem etl ve Všehrdu a kter}^ bych Ti mohl zaslali —

•

chceš-li — ale velmi odporuuji.

Tím doufám k usj)okojení Tvému jsem o Tvém návrhu

domluvil. Ješt doložím: Ušetil-lis nyní (za rok, nebo dnes

tomu rok, cos odjel) 133 — nikoliv 150 zl., nu°ižeš i)oz(h"\ii

ron ušetili 200 - 250zl. a za 10 15 let mžeš míti liozkou

sumiku, pak mžeš njak jinak ješt rozmnožovali jmní
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své — uvaž to vše a nekupuj si ješt losv Odporuuji
Ti [ve Vídni] Slovfanskou] Besedu, pak akad[eniick\]

ten[áský] spolek (kdež co pispívající len bysi pislouj)ili

mohl), pak jistý zpváky spolek slov[anský], jenž jako

Beseda dává vneky (jak z novin vím) a léž koncerty.

O wSokolu nevím nic — ale díve se poptej na — Do Vídn
pijeli nemohu, nemám penz ani asu, v mi, že bych to

s velikou radostí uinil, nebo bych s Tebou velmi rád se

zase setkal; ale nedlej si z toho nic, však si to pozdji
nahradíme; ml jsem úmysl, že, budeš-li v píštích prázd-

ninách na stanici — kdekoli — že T navštívím, a na tom
úm^^slu setrvávám. O 6 msícv tedy déle nebo pozdji —
na tom nesejde. Spoleenskou zábavu Ti odporuuji velmi,

nau se býti co možná uhlazeným — ba hladkým.

Z dnešního otci zaslaného listu vidl jsem, že nechceš

Svtozor více odebírati, Lumír je zajisté lepší a mnohem
obsahuplnjší. S Všehrdem mám práce dosti, te zase jsem

musel spáchati jednatelskou zprávu za minulý rok, kterouž

vytištnou ti zašlu.

K posledku pikrauji tedy k básním. Je sice už ^'012,

ale nicmén chci psaní dopsati, a sice tak, jak jsem pvodn
chtl. Ze jsi cyklu zaínajícím v první sloce: Byl as atd.

neporozuml, je docela pirozené, nebo vidím, že skuten
velmi tžko jest — neli nemožno — vyrozumti, co jsem

íci chtl. ást od sloky 1—6 (vetn) jest jakýmsi úvodem;
nemyshm na žádnou allegorii o vlasti a p. — nýbrž prost
vypisuji krajinou a jí pimené (vlastn, ale to jen pro mne)
naladní jinochovo a jemu pimenou krajinu, nebo jsem

to naladní takov^^m míti chtl — ergo musila krajina býti

pimenou. Sl[oha] 7. má býti v uvozovacícii znaménkách,

jak jinoch ten dumá— sl[oha] 8. bez uvoz[ovacího] znam[ení]

opt pouze vypisuje. Sl[oky] 9— 15 vesms v uvoz[ovacích]

znam[énkách] podávají jakýsi monolog jakés rozervané

pemítání jinochovo, a sice v tchto oddleních 9 a 10, pak

11, 12, 13, konen 14 a 15; ti to nyní a sdl svj soud, to

ponkud zmním, abych uinil se ihned srozumitelným, ale

uvozovací znaménka a pak píní áry po 10., 13. a 15. sloce

též poslouží k porozumní. Dle mého úmyslu a dle tohoto
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vysvtlení mže tento cyklus tedy tvoiti celek — i ne?

a mají také smysl? tu Tvou kritiku a musel bych poade
dodávati nových otázek, což ale neuiním, nebo vidím, že

se lišíme v tom pípadu zásadn, principieln; Ty jsi to

jinak pojal, a z toho plyne, že s Tebou souhlasiti nemohu,

užij nyní mého objasnní (nebo pedpokládej, že jsem to už

v srozumitelnjší smysl pepracoval) a podej mi nyní svj
úsudek. Ten epigramatický konec nebude Ti pak více stu-

denou lázní. Pro by nemohl bj^ti i pachatel tch básní

jinochem tím? Ale mže pece jej uvésti ve form 3. osoby—
vi! ,,Sen" a 2 cyklus jsou ve ,,Vlasti" daleko od sebe, tudíž

opakování slov nenapadá. Zcela dobe jsi ale seznal, že 11.

12. 13. tvoí o sob jakýsi celek — velmi dobe; taktéž

uznávám pravos námitk}^ o bystin a opravím. Tu musím
podotknouti veliký rozdíl mezi Tv^^m a Paulovým*) po-

souzením. Paul zná ten oddíl jen od zaátku až exclusive

k ádce: Hle bytos jako atd., ostatek je zcela nový (z ijna

1873) (díve bylo vypsání Vlasti chatrné, povrchní) a zcela

nepimené. Tu první ás tedy Paul velmi chválil a pravil,

že vbec dovedu dobe vypisovati krajiny, a místo Tebou

nejvíce kaceované (zda to snad zefýrkové atd.) nejvíce

chválil. Slovo tehdy v 4. ád. 1. sloky mi také dávno vadilo

a zasedaje tu , báse do Almanachu**) napsal jsem tam
kradmo (což oprav ve svém pepisu).

Ostatn vidím, že toliko íkáš, že Sen není tak dobrý

jako 2. oddíl zaslaný' Tob, ale v celku jej pece velmi chválíš.

Musím podotknouti, že si nesmíš mysleti, že snad chci

mermomocí býti chválen, ale bráním se jen pi nedoroz-

umní, a výtky velmi rád pijímám a uznám, proež krilisuj

jen dále.

To máš pravdu, že báse 15 (ve fragmentech), (jak já

tomu oddlení na základ vývoje jeho a básní v daleko od

sebe vzdálených dobách psaných íkám) je jaksi na effokt

zamýšlená a vidím, že tak úinkuje; ta báse má tenáe
uchvátiti (básníka, když ji kuje, arci nesmí).

*) Karla Paula.

**) Do Almanaciiu akadeinickólio (tenárského spolku, kde však uir od

.1. Kaizla otištno nebvio.



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA. 221

Do Aliuíinaclui jsem ale fragmenty nezaslal, ncboC by

jim bez pepracování nikdo nerozuml — ale piš mi soud

o nich na základ mého objasnni. Však zaslal jsem do

Almanachu jiný cyklus totiž 200 výroní den, v záí 1873

pebásnn^^ Máš jej na poslední stránce. Následuje ve

,,Vlasti" ihned cyklu ve Svt[ozoru] uveejnnému, kterýž

slov ,,po bitv na B[ílé] H[oe]"^— ale byl blb vytištn bez

oddlení od 1. ast; zaíná slokou: Je teskné ticho atd. —
a není ve Svt[ozoru] zcela dokonen (a jsem jej úplný

zaslal). Piš mi o tomto cyklu svj soud. Prvni ást ve Svt[o-

zoru] nyní je valné zmnna.

200. výroní den. (Bitvy na B[ílé] H[oe]).

1. Den teskný hasne na obzoru

Je dvoustý výroní to den,

A ervánkové v táhlém sboru

To skryté slunce zradí jen

Tak teskný veer— vichr skuí
A zmítá svadlé lupení,

Dle skály divá eka huí
Vztek do béla ji zapní.

2. Výš skály divné rozrývané
Jak závoj by se odestrel.

Tam nebe rud rozhárané

A úchvatný jsi obraz zel.

Tu mraky z moe plamenného
Jak duchové se noily.

Jak šiky vojska pízraného
Se v rudém poli kupily.

3. A kupily se v divném sboru

Až rudé nebe zakryly —
Ten vichr duje v erném boru
A staré sosny úpty.
Snad národa že duše kryje

Se v onch borech kvílících

Snad jeho síla proudem bije —
Však spjata jhem skal strmících.

4. Den hasnul temný, zádumivý—
Byl dvoustý výroní to den —
Kraj podzimní, kraj žalostivý

Už poklesává v trudný sen.

— A národ muj — ó v tžké
snní —

To snní v smrti ústretech —

Tu onde jenom slabé chvní —
.Mdlý tepot srdce — mroucí

dech.

5. Miiž lípa skleslá zapueti?
Když pramen vyschlý vodu ml
Muž hvzda shaslá zablýštti?
Kdy padlý národ oživl?
Zas vidím Vlast — ty bledé

tváe,
— V nich víc se rozkoš

nezadní —
A oko v žalu beze záe
Na zubožené zemi tkví.

6. Tak bitký žal a nevýslovný.
Jenž plápol nadje sám zaplašil

V dál mlžnou, kde co pablesk
skrovný

Co bludiin kmit živoil

Však neuhas a by svt celý

Na vyštval veškeren svj žal,

A kdyby shas — neshas by
osamlý

S ním život zoufalé by dokonal.

7. Však neuhas, a v khdné chvíli

Kmit bludiin zas mohutní —
Už plápolem — už k srdci pílí

—

Mdlé oko záií vyjasní.

Snad pec kdys lípa zapuela,
Snad pramen znovu vodu ml.
Snad livzda shaslá zablýštla,

A padlý národ oživl?!

O systému ,,Vlasti" píšt. Prosím za dkladnou
kritiku resp. kritiky — budeš moci nkolik archv popsati.

— Te je 'A.

28
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1873. 19. plosince. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanou i.

Po dosti dlouhé dob odpovídati k dopisu Tvému se

jmu, maje nyní více asu, protože prázdniny vánoní už

poaly. Pedevším co se týe knih, kteréž jsem ti zakoupiti

ml: Wawerley 4 seš. nevyšel, Slavín 12 taktéž ne, toliko

Lac[iná] knih[ovna] 46. 47. 14. (Tvrdé palice), které už

dávno jsem zakoupil, avšak ekám, až budu míti desky

k Osvt, aby to zárove s úsporou poštovného zaslal; vypra-

vím se zítra do Jené ulice—^doposud jsem neml kdy, at
jsem byl vera v Žitné uL, ale bylo už 11 hodin a já ml
])ýti v pednášce, takže jsem nemohl už ani do té jené
doskoiti; nedávno jsem se Ti hrnul do Mariánské ul., jsa

toho mínní, že tam sídlí Osvta —• ale seznal jsem pozd
svj omyl.

Zprávu Všehrdu také zašlu, výtah z [Iheringova]

Kampf um's R[recht] až pozdji.

O politice nechci nyní psáti — nevím, co a jak to bude,

ale ústaváci z toho nic míti nebudou. Souhlasíš, že zasýlám

nkdy Pokrok, Riegrv orgán?

Zcela dobes udlal, že jsi upustil od úmyslu psáti

satyru. Jesti to snad nejtžší ze všeho — piš radji nco
lehího, prozatím teba njakou novelu — smysli si nco,
piber tu i tam; hlavn ale Ti odporuuji tení klasickjxh

v tom oboru dl, mimo to Ti kladu na srdce poezii, kteréž

k ])odobnému spisování nutná poteba jest. Kdybysis mohl
koupiti nebo vypjiti Byrona," Gotheho a j. bylo by velmi

dobré, Gotheho veškeré spisy asi za 5 fl. dostaneš. Mimo
to li radim, abysi sob zakoupil a velmi bedliv prostudoval

Daslichovii U)giku, což jsem já práv |)edevírem dodlal,

pak Duševdu (psychologii) fJos.J Durdíkovu, je v nich sice

liocliu laliny, ale velmi málo, a vždy toHko jako v j)o-

známce, nebo dodatkem, takže dobe jíominouli se mže;
lozšíí se tím obor myšlení Tvého nad míru a zvlášl do-

tenou logikou nauíš se, jak náleží mysleti a jinak se na

vci dívati. Vždy jsi chtl, abych Ti odporuil nco z lilo-

sofie. K zakupování lakových knih mžeš smle sálmouli

k Tvénm kapilálu.
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fRieí*riiv] Nauný slovník je hezká, ale dialiá vee —
a neradím nikterak, abysi jej nyní zakoupil; lakléž neradím

k zakoupení výtahu z N[auného] Sl[ovníku] od Jakuba
Malého (píruní tuším slovník) — nebo ten by málo po-

stail a marn by inil zlos— nech toho zatím a pomož si,

jak mžeš; nemá nkterý z tch spolkv ve Vídni knihovny?

A což císaská — podíval jsi se tam už? Pracuj jen vytivale

a soustavn, hle, abysi nezapomenul, co víš z reálu, gymna-
sia, zvi. trochu fysiky a mathematiky a djiny.

Te jsem vyerpal Tvé psaní až k básním. 15 básní

poslaných Ti nevyhodím z ,,Vlasti", však zaokrouhlím a

zdokonalím je — te v prázdninách budu snad nco dlati.

Myslím, že do ,,Vlasti" se hodí, nebo není Vlas báse snad

epická — jakouž prapvodn snad býti mla, nýbrž zabíhá

siln do romantiky, kamž mne celý mj smr táhne. —
Úvahy básníkovy — jakýmiž onch 15 je, mohou tedy míti

zajisté místa a zvlášt vedle znní básn 15. Drobných básni

robiti snad už nikdy nebudu. Tší mne, že se Ti 200 výroní
den líbil — pokládám jej také za nejzdailejší a nejzaokrou-

hlenjší oddíl celé básn. Chtl jsi o nm ješt nco psáti —
však neuiniTs ješt; á propos, ze Šumavy také koupím.

Tu si vzpomínám: desky na Osvtu Ti zaslali musím já,

nebo se odebírá za cenu pro akademiky na jméno [Vincence]

Quise — tak že nemžeš od administrace to žádati.

Antal Stašek je znamenitý básník— má smr k veliko-

lepému, tragickému; jeho báse Královrah \^ loské tuším

Osvt je výborná. Osvta má nyní mnohem špatnjší papír

než díve — to jsou d , i.

Te ku konci Ti peju, nebudu-li Ti obdržev odpov
ješt jednou psáti, — píjemné a veselé svátky vánoní a p.

Jaká pak je spolenost v Sokolu [ve Vídni]?

Co dlá látka k mé romant. básni? pátrej. Tady Ti

posýlám dva úryvky k ni pipravené: (poátek asi)
*

I.

Na jezera vhiách vtík hrál V nm stromoví štíhlý tojMl zjev

A lupení vtrem šeptalo, Ten tajemný temný vody klín

V tom lupení zpíval pvcv král. Vždy v pam vdával osudu hnv
Že rozkoší srdce plesalo. On uhaslé vášn novil boj.

Je erné jezero — erný stín On sklamanou lásku rozdmycluil.
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On marných
Duch pevný -

nadjí zbudil roj —
- ó kéžbv mu odolal.

Kol erného jezera šumí háj

Svit slunce zastavil hasnoucí,

A tytýž topolv nící kraj

Jen celoval paprsek zlatící.

A erné jezero — blahý klid

Na tiché hladin povzltá,
Veerního ducha to tajný kmit.

Kam vstoupí, blaženost rozkvétá.

Kam vstoupí blaživý šera duch,

Kde tichounkých kíídel šumí let,

Tam utichne všední svta ruch

A v sebe srdce se chýlí zpt.
Tu minulý život — divná báj

Co uvadlých kvtv zkvétání,

Co zkácený temný luzný háj,

Co utichlé boue vztekání.

Co bystiny vyschlé chladivý spch.
Co pvabné dívky zbledlá tvá.
Co vtru mrtvého milý dech

II.

Co zakryté luny nyvá tvá —
Ten život zašlý se žije zas.

A v srdce se vrátí dávný žal,

Se vrátí dávné rozkoše kvas,

Kde vlídný se osud usmíval.

Tu mírný, blaživý šera duch
Skrz vtérk vánek a vlny sklon,

Skrz vonného háje tichý ruch.

Skrz veerních zvonv jasný tón
Ztísnné žalem a rozkoší

Ti uvolní srdce — mír a klid

V n okouzlí nadjí svitnuvší

Jak první hvzdy spanilý kmit.

Takž tichá jezerní hladina,

V ní šumného boru temný vzhled,

A strmá šedivá skalina,

A blav vlrky hravý vzhled

Ku tichému vábí dumání
I srdce rozkoší plesavé.

I srdce, v nmž tiché zalkání

Za veera dobv dímavé. —

Chví se vlnka na jezee
Chví se, chví se dál a dál

Kdy to chvní konec bere —
Kdy vzlet mladé mysli stál?

Štíhlé veslo jemnou silou

Nií nebes ladný klid.

Rozervalo lunu bílou

Roztíštilo hvzdy kmit.

Patíval jsem v oko dvy
V jezerních to nebes klid —
Zniil osud blaha zjevy.

Zmátlo veslo luny svit.

lunek tiše vodou plyne

Vidím, Že lam je mnoho oi)ravení ekajícího. Piš

o tom — a brzo.

Jako vtrv vanotem
Vesla ráz za rázem hyne
Bílých vlnek rod tm.
Až kde mizí mlhy šerem
Nízkých behúv erný bor,

Kde jen erným nad jezerem

Neskalený svtel sbor,

Kde co postat píšerného
Vehkána skálu zít —
Veslo tam od spchu svého

Umdleno pestalo bít — dál nic

nemám.
12. 13. ló.JlO. 1872.*)

1874. 1. If.iuii. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

. . . Ani jsi nepsal, obdržel-lis zlodjské desky k Osvt,
j)ak Slavína ald. — nezapomínej mi píjem i)od páskou

zasýlaných vcí polvrzovaii, ])r()lože v lakových pípad-

noslech nikdy jistoty nemám.
Jak jsi strávil svátky — a jak obyejn oslavovanou

noc Sylvestrovu? Byl jsem vera v mšanské besed

*) Zde i)atrne \\\í\ byli 1873.
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V Karlin, jejíinžto lenem už druliý rok jsem, kdež jsem

se rtosti dobe bavil; byly tam známá ouala, naskrze

(totiž ta známá) z dobrých rodin pocházející, avšak na

velmi nizkém stupni duševního vývoje stojící, ili chudá

na duchu, tak že s nimi — bez jistého, onen nedostatek

zastírajícího momentu (míním lásku) skuten dosti chatrná

zábava jest. Jest to u nás vbec ješt bída veliká s tím

„krásným" pohlavím. íká se, že jsou ty které holky

.,z vzdlaných tíd" a zatím chudinky jsou vzdlány jenom
v tom smyslu, že ,,vzdlanos" opak divošství znamená.

Xepepínám nikterakž. Znám blíže jedinou holku, kteráž

chodila do vyšší díví školy — totiž slenu Havlíkovu,

nete Karla H[avlíka], s tou se dá mluviti; svila se mi,

že si píše denník, a zapisuje každého dne, koho potkala,

kde, kudy chodila a p. pak že básní, ale tak nejradji

o hromu, blesku, boui a p. — nejspíš až ,, strach a hrza
z toho jde". Taková stojí ovšem výše — ale i strom je

vysoký i klenba nebes je vysoká. Xevím, jeslí T takové

Ivulturní obrázky zajímají, ili psaní moje nevyprazdují,

ale budu ješt trochu pokraovati. Nedávno jsem, jda

na jistém vneku s Vénou [= Vincencem Quisem] a jednou

slenou Karlínskou, velmi hezkým to dvetem — pravil,

že je jako Juno, a je taky takové postavy, a ona vyvalila

oi a tázala se, co to je, a pak velice se podivila, že jsou

také boh^-n, co byli ekové a ímané — o tom ani do-

slechu. Pokraoval jsem zkoumaje její ,,vzdlanost",

a mluvil jsem trochu vzletnji — asi jako když kachna

letí — pronesl jsem slova: fantazie — nadšení — naladní

mysle — uchvácení — ideál atd. — A ona ekla; ale co

to zase mluvíte, já vám nerozumím. Ó, blahoslaveni

jsou chudí na duchu, nebo jejich jest království ne-

l)eské. — A takové jsou dívky eské s velmi ídkými
výminkami. Pochopíš, že lovk, když práv není do

kadaveru — nebo do ducha nemožno — té které holky

zamilován, na vnecích a plesích nad míru nuditi se mže,
což já nyní také zdatn inívám, a že jako laný sup vrhá

se na tu kterou bílou vlaštovici, vyskytne-li se mezi er-

nými družkami svými. A tu hned mají ty Karlínské
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sleny na mne svrchu, že prý jich si nevšímám a p. že jenom
jsou jako ta voda z louže atd. a mají pravdu. Jsem Ti

asto tak kynickým v rozmluv s nimi — nebo jinak e-
eno upímným, abysi nevykládal slovo kynickým jako

sprostým neb oplzlým — že sám sob se divím — ale jinak

to s nimi nejde; vždy on}^ nejlépe se baví s lidmi jim na
duchu rovnými — kteí dlají vtipy a sekají šprýmy:

ale dou, voni jsou, anebo je plácnou pes ruku, po pípad
sáhnou jím pod bradu a p. — Však te už T zajisté nudím,

protož radji o nem jiném — chceš-li ale, posloužím Ti

jindy ješt podobnými obrázky.

Spor mezi st[arými] a ml[adými] není daleko ješt

vyrovnán — ba pochybuji o takovém vyrovnání. —
Staí a mladí existovali dávno již; myslím, že hlavní

dlidlo je osobní záš — Palacký a Rieger jsou Sladkov-

skému a Grégrm nepohodlnj^mi; dále vidím dávný rozdíl

v tom, že mladí nepáli našemu spojenství se šlechtou

a klerusem — snad z píiny prvé, snad z ,,liberality".

Tu musím o té liberálnosti nco promluviti. Jíti na snm
nebo nejíti — tato dv hesla nezahrnují v sob rozdíl

mladých a starých. Rozdíl mlad\Th a star\Th byl dávno
ped tím, a mladí jen té píležitosti se chopili, aby se po-

kusili o vládu; mže býti nkdo zajisté velikým liberálem,

jako ku p. já, a mže býti proti obesl[ání] snnm.
Liberálnos i svobodomyslnos jsou do toho s})oru jen

.
násiln pitaženými. Staí jsou zajisté liberálními — vždy
jest takovým každ}^ ujamený národ; vytýkal bych ovšem
starým, že nkdy píliš málo snad kladou draz na loto

své smýšlení. Ale jest vtší vc, pro kterou bych šel se

starými, i kdyby ultramontání byli — a to jesl hájeni

eského státního práva. Nejkrajnjší harcovníci ndadýcli —
slovutný Alfonso [šastný], [Josef] Barák a j. i)ravi: co

slální právo — zetlelý pergamen —- škvár; zarute nám
Cechm naši národnost, naši e -— a jsme vyrox náni;

to by ovšem hubené bylo vyrovnáni. Nejsem o tom pe-
svden, že i nmžové Nár. Listv 1. j. mladí souhlasí s tím

evangeliem mužv [asopisu] ,,Svobody" ili Alfonsistuv—
kdyby však tomu bylo tak -ale jak pravím, iiejseiii pe-
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sdveii a vzpírám se lomu viti — ])ak bylo by ílarel)ác-

tvím veškeré smíení s mladými — pak prye s nimi — pry.
Snad víš, co bychom uinili vzdadouce se na snme, co

zástupcové národa eského (mluvím pitom v 1. osob
množného ísla — chci íci naši poslancové) našeho ne-

j)romleného státního práva! Tak byloby pry — bylob}'

zetlelým pergamenem — škvárem, bylo by ním, co

bývalo — a ne, co jest, by i zadržáno bylo. Pak bychom
mohli na rajchsrát — což bychom tím zadali — vždy
by nebylo st[átního] pr[áva] eského. Pak bychom mohli

jíti žebrat do Vídn — zkrátka, byli bychom pochováni —
my i budoucí — pak s bohem staroslavná koruno sv.

Vácslava, s bohem král[ovstvi] eské, s bohem makr[abství]

mor[avské] atd. — vy jste pak provinciemi, Praha je mstem
provinciálním a ne ,,hlavou íše", jak stojí na staromfst-

ské] radnici!!

Xárod eský zachoval by se sic ješt, ale v jakém

postavení ! To si rozvaž — a na proti tomu zajisté by nikdo

poctivý nezastával mladé. —
Tedy o tom prozatím dost. — Zas nco o ,,Vlasti",

Te pracuji asi 4 dni o dozpvu, avšak nejsem ješt hotov;

starý dozpv byl zrušen, a nastoupí jiný, v jiném slohu.

Až bude hotov, zašlu Ti jej: je také v jambech, ale v jiné

rozmanité form. Te jsem asi v polovici (mám doposud

asi 50 verš). Umínil jsem si ,,Vlas" co nejdíve za-

okrouhliti a vydati. Pak ihned se oddati jiné básni. Co

myslíš. —• Co íkáš tomu, co jsem Ti naposledy zaslal?

Osnova ,,Vlasti" jest tato: I Pedzpv (7). II Úvod:

láska k viasti atd. (10) (jak si všeobecná ás o vlasti

vbec). III Sen (9). IV Svornost a úpadek náš (hus. války)

(10)— to bu zcela zmním, bu vynechám. V. Po bitv na

B.H.(kusbyl veSvt[ozoru]) (ll).Vr200 výr. den (7). VII

Vzkíšení (.Jungmann) — nmsí se velmi zmniti (8) .

Vlil Úvahy (l.ó). IX Fragmenty (6). X Cíl života (5).

XI Dozpv. díve ml (6) slok, te bude delší, by i ne

ve slokách. — Ty nápisy jednotlivých oddílv jsou

jen tak pro mne. vytisknouti bych dal jen ímské
íslice.
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íslo I, II, III, v, VI, VIII, X nepotebují žádné

více, nebojen pramalé zmny; . XI bude brzo hotovo —
ale IV, VII a XI dají ješt mnoho a mnoho práce — ne-

vyklobe-li se z nich nkolik nových oddlení. — Piš mi

brzo a mnoho, alespo tolik co já — nebo nad míru tsn
a drobn píšu, žebysi Ty tím popsal jednou .tolik papíru. —
Moje finance stojí nyní velmi dobe. A propos. Mladých

je nyní mezi poslanci 28; jisto jest, žeby beze smíru nej-

mén polovic svých míst ztratili a zvoleni by byli kandidáti

Palackého a Riegra. Pamatuj na Slovince! Strýc nyní

odebírá ,,Pokrok, Politik, echa a Boh[emii]" — budeš

míti tedy nkdy úsporu.

1874. 26. ledna. Praha.

Josef Kaizl bratra Emanovi.

Jest tomu práv 25 dní ,,znej milejší brate, co jsem Ti

naposledy psal — Tys odpovdl po témdni — já píši opt
po trnácti dnech — ale nediv se — já jsem velmi za-

mstnaný lovk, a asto nevím, kde mi hlava stojí —
protož nediv se — nezlob se; a pak než se k takové epištole,

jakové Ti doposud jsem psával, odhodlám, trvá to též

chvíli — nu nediv se. nediv. Odhodlal jsem se, nepsati

tak pes píliš dlouhé dopisy nýbrž ponkud astji (asi

8— 10 dní po odpovdi) kratší, co do formy — co do ob-

sahu však obsáhlý list; tento list bude na rozhraní a protož

musí patiti do íše té i oné— musí býti krátkým i dlouhým,

prázdným i obsahu plným — zaínám, jak vidíš, dobe
vedle absurdního úmyslu svého, mluv jako Shakespearov-

ský šašek.

Pedevším se ozbrojím, vezmu nkolik ])ocli\Ých

nekalených stel pravdy a luišt vtipu a ])onu do

Tebe stíleti; týká se to recense mých básni ze sírany

Tvé, vlastn se budu jen hájili a \ezmu ledy pede-

vším štít.

V jíhiom ])edešlém psaní chválil jsi 200 výroní den

co do obsahu i formy, a v posledním dopisu slojí, jak tuto

kladu: ,,Jen nco málo, pouze o rozmru. Prosím T
jaký pak to rozmr? Žádn}'."
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Den teskný hasne na obzoru. — Je dvouslý výroní
to den — , jen tuto tiochaeus: To skrylé slunce zradí jen —
Piš mi tedy jak a co?"

Tvé štstí, že jsi položil na konci lu o ázku, sice bych
do Tebe stílel a bouchal bez niilosrdenslví. Ptáni se —
nebije — i lépe nemlátí to hned do oí, že celá ,,Vlas"

jest psána v jambech? ca? Tudiž jest verš: Den teskný

hasne na obzoru — co do míry vzorný — a ješt nco —
vždy pece nepíšu verše asomrné, nýbrž pízvuné; kdy-

bych psal asomrn bylby: Ty skryté slunce atd. — pe-
krásný anapest; tak ale má vždy první slabýka slova,

po pípad pedložka draz (arsis) (zdvih), a ostatní klad

(thesis) — u víceslabin}xh ovšem mž? míti 3 slabyka,

resp. po pedložce druhá draz, tím tedy zodpovídána

první vc.
Že je v romantických básních vždy více, abych ekl,

okras, úvah atd. než dje — to tuším je známo; co jsem

Ti zaslal, je úpln tém jenom okrasa— jest to poátek —
dje v tom dosud není. Sem tam nemu nerozumíš, to

Ti milerád vyložím. Ku p. ,,Kol erného jezera šumí

háj — Svit slunce zastavil hasnoucí; neprhledná tlesa

nepropouští svtla — les také ne — a já pravím tedy po

básniku, že háj zastavil slunce svit hasnoucí, t. j. že do

háje nevnikalo svtlo; íkám tím ale zárove, že je práv
západ slunce. K tm porovnáním— jichž celá ada za sebou

následuje, je ovšem hezká porce obrazotvornosti teba;

utichlé boue vztekání — je logicky pojato nesmysl — ale

uvaž ,,minulý život — divná báj" ,,se žije zas" — ale

jen v upomínce; a ten život byl luzný, klidný — tu zas

boulivý atd. — a všecek si jej opt pedstavíš, cítíš tu

luznost, a pominula (tedy ,,uvadlých kvt zkvétání"

a ,,zkrácený temný luzný háj) — cítíš tu boui — a jí není

víc (,,co utichlé boue vztekání") atd. rozumíš už — vi!

,, Chladivý' spch" je snad až píliš básnické — je to jen

jak nedbalé oznaení toho, co by se nkolika slovy íci

muselo — ale v romant[ické] básni musí býti tená po-

nkud pipraveným na rozmanitá salto mortale. — Píšeš

dále, že II odstavec, mnohými slovy málo povídá" — ha

29
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to nepipouštím: tam je pouze 24 verš a praví se mnoho,

že totiž nkdo vesluje na lunku a sice daleko na druhou

stranu jezera — není to dosl! Prvních 12 verš se [Karlu]

Paulovi znamenit líbilo, pipsal k nim „velmi krásné".

Vytýkáš veršm 13. 14. 15. a 16. úplnou nesrozumitelnost

— a co chci íci, je pece na dlani! Uprav si to tak: Clunek,

jako vtr vanotem (jsa ku p. unášen a p.) tiše vodou

plyne a vesla ráz za rázem hyne, rod (pi tom, totiž ten

ráz) tém (= zástup) bílých vlnek.

tu te básn Waltera Scotta — rozumí se v originálu,

nebo jsem to v anglickém jazyku už dosti daleko pivedl,

tu, zpv posledního skotského barda — to je znamenité —
odporuuji Ti to; vyšle to asi r. 1836 v es. pekladu v Tá-

boe (švabachem) — ostatn kup si to teba v nm[eckém]
pekladu; pak si petu pannu jczerní, od [Fr. L.] ela-

kovského ovšem peloženou, ale v prose — co po takovém

pekladu; objednal jsem si ty básn u [knihkupc] Grégra

a Dattla, te mám exemplá spolkový. — Pstuj u vedle

dení zase trochu poesii. —
Dv zahrádky odpoívají v šuplíku — pošlu je pi

nejbližší píležitosti — záleží-H na tom — ihned. , Vlas"
ješt tak hned neuveejním, pracuj u o novém dozpvu
u vtších rozmrech, pošlu Ti ho koncem s píštím — brzo

Tvé odpovdi následovati budoucím dopisem. —
O politice se mi nechce psáti; mlaoncí*) jsou tém

zcela odbyti — a eská oposice horší pro ústaváky než

díve. Moravané budou v rájchsrát sloužiti za posmch,
a budou teba dlati rámus. — Poslední Osvta se mi

hbí; Vlkovo**) nadávání (h) slova odvodnné; Zákrejsovy

rozhledy jsou ovšem k zl)Hlí: ostatní jsem (h)sud neetl:

*) l'ri lc(lii(>\ýcli xolháfli r. 1S7I z sainotiU' Uniulidox :i\šíc'li k;iii(li(l;il u

svobodomyslných l)yl zvolen jediný dr. K. Sladkovský. Národní poslanci z .Mo-

ravy, dne 21. ledna r. 1(S71, zanechali i)assivity viii íšské rad.
**) v. Vlcck (iliski v únorovém sešité ..Osvty" z r. 1S7I. sli'. 1:50

adslal: ..eská lileraUna z eského divadla vyi)uzena". jejíž obsah \yslilnije

tento (idstaxec: ,,eská lileialiira jest v letošní zim z jedinélio eského (Mxadla

šmahem a naprosto vylouena! eské divadl" a eské herectvo jest konené
koniskováiM), aby úpln sloužilo cizote!!"
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Parnasie. [Román ze Šumavy od A. V. Smilovského]

v I. seš. zaínala divn -^ tém komicky, len jeden

se zbrkne do pohorské surovkyn a liskne jí luku —
lu si musí odíti kži — a ona -- ó bože zajisté z ní pi

hnojka a krancákové. Zajisté doznáš, že také dovedu

idealisovati, ale jen žádné smšnosli jako zde anebo

v Hálkovi, kde bíza jako koza vybíhá z lesa — io jsou

kapitální domnnkv. Jinak je Parnasie dosud hezky psaná.

Upomínky od [Karoliny] Svtlé jsou dosti zajímavé —
to by bylo pro babiku.

Karlín.

1874. 1- bezna.

Josef Kaizl bralni Emanovi.

Práv obdržel strvc dopis od Tebe, ze dne 28. 2. Tu

musím podotknouti následující: Osvtu (. 3. 18/4) zaslal

jsem dne 25. 2. 1874 dada ji v Karlin — pod paskou a

pelepiv ješt jednu 2 kr. známku - zcela ádn na poštu,

uinil jsem tudíž, co na mn bylo.

Lumíra" nelze mi ped nedlí dáti na poštu, nebot

Stanislav*) jej dostává teprve v pátek, já A^ak mam

v pátek od 8-12. pednášky (ped 8. h. tam St[anislav]

není), a v sobotu taktéž od 8-12, v pátek i v sobotu mam

pak od 5-6 zase kollegium - a Stanislav v 6 h ze spolku

vychází, nemohu tedy Lumír ped nedlí sam ^ziti -
ledabych — což mi teprve nyní napadá — Venovi [- \m-

cencovi Quisovi] dal píkaz, aby, jde-li snad do spolku,

jej pinesl. Dnes zasvlám . 9. „Milota"**) je znamenitá

báse - tak zcela v genre-u psaná, v jakémž i ja psati

hodlám -; romantická - málo dje - mnoho úvah -
samá subjektivnost — úvahy ovšem „gloomy ^- a ia

Byron. (Gloomv je Byronem asto užívané slovo a zna-

mená: temn, ponue, zasmušile a p.) Cítím nyní v sobe

velikou chu a naladní k básnní - a musím až do lo. bez-

na do sebe soukati 1502 §§ ob. zák., a 532 §§ trest. zak.

Ale o velkononích prázdninách nco spásu: 1. budu

*) Viz poznámku na str. 184.

**) Milota" od Adolfa Heyduka v 3. a 8. ísle ,.Lumn-a z r. 18/4.
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hledti, abych Vlas z^ela dokonil a 2. budu hledti zaíti

jinou báse, romantickou —• ha! tu — vlastn te tu
jen §§ — ale etl jsem v únoru kdysi básn Waltera Scotta

— kteréž jsem si in originali koupil, pak jsem totéž uinil

s Hiawathou, kteréhož jsem si též in orig[inali] peetl,

a mimo to jsem si koupil Tomáše Moore-a (Mra) básn —

-

nejznamenitjší z nich jsou orientálská ,,Lala Rookh"
a ,,Insh melodies" (irské melodie; z tch pochází ,,the

last rose of summer). Ta anglická poesie je znamenitá —
to lovk užije a piuí se; moje anglická bibliotéka ítá

už 20 svazk, samá tém klassická díla.

Vi Hiawatha — to je chlapík, nauil jsem se asi

20 verš z ,,Introduction" nazpam a ty mi zní poád
y uších: Should you ask me, whence these stories —
whence these legends and tarditions — with the odors

of the forests — with the dew and damp of meadows —
with the curling smoke of wigwams, with the rushing of

great rivers, — with their frequent repetitions — and
their wild reverbations as of thunder in the mountains.

Tak zní první odstavec úvodu. Tu si vzpomínám, že v^^šla

,,Heineho kniha písní" — v pekladu, od koho nevím*) —
jen jsem to vidl u [firmy] Grégra a Dattla. O románu budu
psáti po obd (— píšu v Karlin v kancelái, v nedli

dopldne).

Je to proklat zmotaná historie — tak že nevím,

jesli z celého nco se dá zpracovati; pipomíná mn to

Warrenv svtoznámý román Ten thausand a year :=

10000 roních dchod; práv po katastrof s tím obchod-

níkem by pišel kámen úrazu — jak dál; teba by bylo

znalosti zákona, ba doslovného citování §§ jako to Warren
dlá — ovšem pedi)okládajíc, že dj je tak upraven,

aby se §§ hodily: mohl by i)ak zbankrotilý obchodník na

ly dva jiodvodníky jiodali žalobu njakou a li by byli

odsouzeni, vydati celé jmní — zrovna jako \' lOOUO d-
chodu Aubrey žaluje Tilinanse: víš, ta podobnost by zase

s'ítdila, a bylo by tžko dj pe(h'há/.ejicí iii)raviti, aby se

*) Od i:r. Špindli-ni.
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pak dalo užili paragrafv našeho trestního zákonníka

z r. 1852.

.liná pomoc byla by, že by šlechetný, dejme tomu

A (ten hodný kommis) si vzal by i chudou dceru bankrotáe

a že by s pozstalým jmním tohoto zavedl malý obchdek,

jenž by stále se vzmáhal atd. — ale toby ješt nesml býti

l^onec — neb pak by byl román fádní, pak nutn by musel

pece toho B (zlého komissa) a jeho spiklence zastihnouti

trest to by mohla býti 3. kniha ^ nu vida, alespo

jsme kámen úrazu odvalili z konce 1. knihy na konec

2 knihy — není sice aufgeschoben aufgehoben, ale je

pedce nco získáno; o obsahu eventuelní 3. knihy budu

dále rozvažovati.

Mám asto tak — zdánliv dobré myšlenky k novelám

a románm, a naskytne-li se zas njaká, sdlím Ti je;

možná, že nkdy velmi pozd budu se pokoušeti o njaký

román v genre-u Waltera Skotta. Waverley 4. nevyšel,

Slavín 13 nevyšel, vera jsem zaslal Lac[inou] knih[ovnu]

55; na Mat[ici] Lidu pedplatím, taktéž na Osvtu; ped-

platné na Osvtu budu už museti pjit ze svého, nebo

bude tvá záloha vyerpána; zašlu úet. —
Zdá se, že se politická situace v náš prospch pomalu,

ale jist obraci — proto zasýlám zase nkdy noviny. Mladí

jsou docela sprostí darebáci.

1874, 7. dubna.
Praha.

Josef Kaizl bratru Emanoui.

Je sice práv 11 hodin, když tuto chápu se péra,

uvaiv si práv aje, kterýž mezi psaním vysrkati hodlám—
avšak nicmén podnikl jsem psaní napsati, možná však,

že bude kratší a mén uspokojující — ale pedce psaní. —
Mám chvíle, kde se tak chladn dívám na svt a ten ruch

v nm, avšak asto mne to tíhne ješt ku své staré, ku své

první lásce a cítím jakési polohlasné — polonesrozumitelné

šepotání, že s ní spojen blaženým bych byl. —
Te o látce k romantické básni, kterouž jsi mi zaslal;

nemám nyní naladní k tomu, abych ihned té látky užil,

možná však, ba pravdpodobno, že jí pozdji jakýmkoli
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zpsobem užiju: víš, hledám nco cituplného, nco s tichými

city, zádumivého a nešastného; ostatn te nestarám se

už zase píliš o lálku, první a hlavní moje snaha elí k tomn,

abych dokonal ,,Vlast", kteréž ješt tak mnoho schází;

dozpv, mohu chvála bohu íci, je ze dvou tetin už hotov,

ostatní ast jsou namnoze úpln hotovými, ba dokonalými
— u 2 toliko nebo tí teba velmi dkladných zmn, to jest

nové práce; poslal bych dozpv ihned — pokud jest hotov
— avšak nemám kdy, abych jej nyní opsal a má už

144 verš.

Zanechav veškerých jinj^ch zámyslv, jsem nyní

úpln odhodlán krom chléb zaopatujícího povolání

svého oddati se zcela a jedin poezii, smr už mám, a do-

dlám toliko Vlas, naež ponu nco jiného, úpln v mém
smru pracovaného. Vlas, jakáž nyní bude, pochází

z doby tkání a neustálenosti, tak že bych nyní ji poínaje,

jinak byl zajisté psal. S Vénou (= Vincencem Quisem)

nyní velmi asto o podobných cílech hovoíme, hledím

jej pemluviti k tomu, aby se ponkud zamstnávati chtl

romanopisectvím; sloh má dosti dobr^' a dal by se zdoko-

naliti, takže by mu teba bylo jedin cviku a studia vzor
a jiných vedlejších, však nezbytn\Th pomcek.

Clu nyní Waltera Scotta ,,Panna jezerní" v originálu,

mimo to Bulwerv román The day and the night (noc

a den). — Vidím, že píšu velmi rychle — však i velmi

špatn a takže pece opíšu na poslední stránku nkolik

veršv z dozpvu: (od poátku).

Vlas
Dozpv (1—41 vcrS).

Ji/, v slaln'' ozvc-uc, lokavé dcei- l*rccl touži'i)n\iiii /rak> niiiu'

lesu A rozjasní ty ninilšy šedé.

Mé i)ísn df)ZMil<y te zmírají,

A zas co dálných vodopádiiv Ta temná noc — ta temná noc
proudni Kozpoulá všecku žalu moc,

.Jen slyším boruv teskné šumní V mém srdci stále jelio lkáni

V nicliž noní vtérkové laškují Zní jako l)oruv zastenáni;
'J'u v ticliém šepotu a brzo Však nyní už mohutný žal

v bujném plesu Mé písni tón i slova vzal
Noc hluboká — i)o luji bledé A v nmém teskném zadumání
Hoj rozptýlených mrákuv plyne, .Se oko beze slzy sklání.

A sotva zhlédneš její tvá Než jako tch mrákuv pres luny líc

Mned zas co slííbrojasná zá fíad nekonený cliodí.
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Tak v rluší mé se na tisíc — V mou duši souzvuk t(-n se liuc

Myšlc-nek valem rodí; A mimodk s ní v jedno splyne;

\ každvm oblákem prosvitne A nový z ného vzniká ton

lunv lesk Jakoby v dáli nkdo pel,

\ každou myšlenkou zní mébo Te zas jakoby mlhou znl

žalu stesk. Kdes za horou veerní zvon,

— Nochluboká— aztemnvchboruv Zas jak by vtík harfou hrál,

To jako dálné vodopády zni. Zas jak by moem vichr vál

Vždv jedna píse, jedno zvuení. A k tomu lesuv zastenaní

Jak^vílení duchových sboruv. -Tak duchv ohe naíkaní.

Co tomu íkáš? Pokraování píšt. Radim Ti, abys

etl francouzské knihy v originálu, prospch toho jest

veliký.

Lumíra zašlu zítra — bylt Stanislav*) po as velko-

noní vždy jen od 2— 'AO. v knihovn [Akademického

tenáského spolku].

, , ,
Praha.

1874, 1<). dubna.

Josef Kaizl hndni Emanovi.

Protože jsem práv v proudu — plodil jsem od rána

až do nvnjšího asu (9. hodiny) — budu psáti o básnich,

a sice snad výhradn o básních, nebo mám toho mnoho.

Pedevším, ó Emane, Ti musím dáti na srozumnou,

že jsi mé básni (poátku dozpvu), pokud se týe postavení,

kteréhož v ní zaujímá „vodopádv proudní" a j. — tak

trochu nerozumnl. Peti si prvních f) veršv a poznáš,

že nikoliv — jak Ty myslíš — neporomúwám píse svou

s vodopády, nýbrž "^že slyším skiitemé borv teskné šu-

mni, co dálných vodopádv proudní: verš 28 a 29. se

tudíž zcela srovnávají s pedcházejícími; tážeš se: „kde

se vzal ten vodopád": ten vodopád je pouze co vc, s kterouž

porovnávám nco, ten ani v okolí vbec býti nepotebuje;

snad se pamatuješ, že když lidé hovoíce atd. jdou lesem

a pak najednou ztichše k. p. si ulehnou n. p., že tu pak

zní nad hlavami jakési posvátné mohutné proudní a šu-

mní — „jak dálných vodopádv proudní" — na to biju

ve své básni — comprenez vous? — Ah, ca ira! — Jinak

je všechno v poádku, toliko podotýkám, že tvá námitka:

„zdá se mi, že to jsou jen slova, ehož bych tím více musd

*) Viz poznámku na str. 184.
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litovali, protože jsou to slova skuten krásná, jinými

slovy: jest to krásná forma se špatným jádrem"; vracím

ten kompliment a doufám, že mi píšt z tvrdíš, žes jej

vzal nazpt.

Co jsem Ti poslal, jest v pravd poátkem dozpvu,

který nyní k 188 veršm dospl, z nichž jsem Ti prvních

40 poslal; nyní pošlu pokraování, promluv o nm, až

pak budeš míti celek, promluv o nm též.

O zaslaném úryvku su nyní toliko co o úryvku;

jeho pomr k pedcházející ásti je s dostatek objasnn
a ospravedlnn tím, co následuje — on sám pak zase pi-

pravuje.

Ješt nco — však sine ira et studio, neíkáme, totiž

íkáme (zvlášt Véna [= Vincenc Quis]) ale nemáme íkati

po esku: to mne diví — nýbrž vždy divím se. Ty prý

znáš mou antipathii proti [Vítzslavu] Hálkovi, odkud?

Veerní písn (do nminy nyní peložené) se mi velmi líbí,

taktéž i nkteré básn ,,Z pírody" — ale v tch jsou na-

mnoze vci, netoliko až píliš titrné a nepoetické, nýbrž

v pravd smšné; jak se Ti líbí k. p. porovnání bízy na

kraji lesa s kozikou, vybhši ze stáda— tak do tenká tuším;

nebo to s tím vínem po míse? Jsem velikým zajisté ctitelem

a milovníkem pírody a vypisování a velebení ji v poezii —

-

avšak est modus in rébus — jsou meze, ped nimiž a za

nimiž nemže se nacházeti, co pravého býlí má; a vždy
to mnozí jiní také íkají, že Hálek zabíhá \' krajnosli —
sám to nepopeš, též nepopeš, že Hálek už není, ím byl.

Báse co argumentm mi zaslaná hodí se k lomu výsted-

nímu smru zcela dobe; je to hezké, velmi pkné, poíhobné

vypisování — však je to ])oezie? — je to pravá j)oezie;

ba i v tom je mnoho drsností: ,,však též co ani nekvte,

vybíhá pes práh z doupte"? Zvykl jsem sob pravou

])oezii pedstavovati sob s tváí pvabnou, však, \ážn()u,

spíše ponkud zasmušilou, která nezabývá se lakovými

literami a trelami; pipouštím, že poezie nemusí býti

práv vždy rázu truchlivého, mže i lehí teba rozmar-

njší vci míti ])e(hntem, ale jsou meze; a nepopeš mi,

že je to ona poezie, kterouž jsem svrchu vykreslil, kteráž
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uchvacuje, kteráž iní dojem trvalý, kteráž netoliko zá-

bavu má úelem, kteráž jména básníkv vynáší k ne-

besm !

Tolik o Hálkovi a jeho výstedním smru. Te o ,, Ohla-

su nitra" od Boženy Studnikovy. Koupil jsem si to,

nesnad, že bych myslel, že v tom najdu, bh ví co, nýbrž

abych seznal, s ím se tak kdo odvažuje na svtlo denní,

a abych vidl, co optn žena dovede, viz a ti:

Str. 10.

Povz mi vrabeku Pi hladu i zim
Pod okénkem mojim, Milo se ti skáe.
Co mne asi souží A to moje srdce

Pro se nepokojím? Neví pro — a pláe I

Bu mým srdcem, ptáku,
A já budu tebou.

Tož bys teprv cítil,

Jak ti kídla zebou.

etl jsem už nesmysly, ba blbosti, ale takovou ne-

japnos a nesrozumitelnos— jamais ! A tomu se nadává —
,,báse". Vybral jsem ovšem velmi špatnou, ale nemyslím,

že nejhorší; polovice alespo všech adí se dstojn k uve-

dené. Nkteré (snad asi 20) by obstály, kdyby se nalézaly

co nejhorší ve sbírce dobrých ,,básniek". Celkem povím

toto: Ta osoba neostýchá se o vcech nejobyejnjších

v básních mluviti, neostýchá se užiti slov nejprozaitjších,

kterýchž sotva Heine bylby užil, kamna na p. jsou v její

mysli a obraznosti velmi dležitou vcí; víš co, místo co

bych tu popisoval stránky, pošlu Ti ten škvár na ukázku,

pošli jej zase — a nemusíš spchati; podotýkám, že jsem

básn jen ponkud lepší erveným bodem poznamenal,

u tch, které jsou píliš hloupé nebo nesrozumitelné, je

vykiník neb otazník. — Když mže ta vydati ohlas

nitra, nu mohl bych se snad po ase s ,,Vlastí" též odvážiti

na svtlo denní — že? nur die Lumpen sind bescheiden.

Budeš míti snad zlos, že nezasýlám Lumíra; však

d Stanislav prý stn, a není už dlouho a doposud

v knihovn, takže není, kdoby asopisy zadával; až pijde,

budu jej hrub upomínati o prémie k Svtozoru; myslíš

tedy, že Lumír nestojí za mnoho, já v nm netu, než

30
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básn — a tch tam bývá po rznu, a za to mnohdy

krásné —^ jako Milota, nebo Guslar — vi? Lovcovy zá-

pislvy stoji 1 zl. 50 Ivr. resp. mn 1 zl. 35 Ivr. Nevím, zdali

Osvtu toliko omylem za 45 kr. jsem nedostal; mžeš-li

mi poslati hned njaké peníze, ui tak, jesli ne, eknu
zase po njakém ase strýcovi. Mám jich nyní dosti málo.

Co se týe prázdnin, mluvili jsme s Vénou [— Vincencem

Quisem] toto: budeš-li na stanici, pijedeme k Tob asi

na t^^den nebo dva, pak pojedeme do Trstu a snad i do

Benátek, a jesli Véna odbude dobe státní; budeš-li ale

ješt ve Vídni, tož jenom na krátko bychom se u Tebe

zastavili — na delší dobu leda na zpátení cest. Jak to

stojí s Tv^^m pesazenim na stanici?

O náhledech Tvých o pomru nájemníka a pronajíma-

jícího promluvím budoucn; ímské právo vadilo pomr
služebného k pánu mezi smlouvy o nájmu a pachtu; slu-

žebný pronajímá svou sílu a dovednost ,,pánovi". O franin

taktéž budoucn — vlastn o uení se cizím jazykm.

Doítám práv Waltera Scotta Pannu jezerní, kterouž

ovšem [r. Lad.] Celakovský zeštil — ale prosou — snad

jsem Ti už svj náhled o tom psal; chtlt prý Cel[akovský]

založiti u nás ,,poetickou prózu" — t. j. chtl zakrýti svoji

lenos nebo nedovednos pekládati e vázanou — a tomu

ekl ,, poetická prosa"; náš kantor v oktáv [Jos.] (Kouba),

kterýž se plazil ped Cel[akovským] po biše, byl uchvácen

tím nápadem — ale —
Odporuuji Ti znova peklad Posledního barda písn

od W[altera] Sc[otta]. Véna [= Vincenc Quis) de
nyní svdomit k státní — a to není k potrhání; nejvýše

de 5—6 hodin denn a krom toho nedlá pranic. Pohnul

jsem jej k tomu, že si vytkne njaký vyšší cíl pro žití své,

než staros o dobrý chléb a dobré bydlo; oddá se snad

romanopisu; co íkáš jeho básním, o tcli jsi se ani ne-

zmínil.

Z denníku.

Dne 25. dubna 1874. [Bratr] Eman mi dlá radost; jest velmi

snaživým a dbalým vzdlání svého a pracuje piln, aby

snad jednou dobrým spisovatelem se stal.
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Z dopis Jos. Kaizla:

Praha.
1874. 4. kvtna.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Byl nedávno první máj ! Tentokráte mne nenadchnul,

ani báse jsem mu nevnoval — jsem to prosaik — pece

jsem ml nco o zamilovaném srdceti napsati. — Bylo to

loni, kdvž jsem byl 1. máje v divadle; pak jsem bhal sám

po ulicích pražských — nevda, pro — nevda, kam a

když jsem pišel do sad na Karlovu námstí, bylbych

bezmála roztoužením a unylostí vyl a skuel; nejspíše jsem

si však vzpomnl na blízký zemský co trestní soud a na poli-

cajty, tato ramena a svalovité pst Nemésiny, a nechal jsem

toho. Letos, jak pravím, jsem byl chladným; bylt psí

neas — a tu má súrdce plápolati. Ptáš se mne, zdali jsem

úpln zledovatl? Tak zajisté — alespo nyní; byl jsem

sice po B[ert] do jedné trochu zamilován — ale to pešlo,

nebo nosila špinavé a smrduté rukavice na tanení zábavy.

Te nkdy cítím touhu po lásce, ale ta nezmže moji ma-

látnost a"^ pohodlnost, abych se po njakých milostných

vavínech namáhal. Te jsem takto klidným — uchýlil

jsem se úpln v sebe ^ maje už dávno pání, abych dovedl

co možná sob sám vyhovti a postaiti. Chtl jsem ti psáti

• o lásce, ale zdá se mi, že dnes, co té se týe, jsem ponkud

suchým, teba kvnickým; než pokusím se. Musím u Tebe

uiniti lékaskou diagnosi na nemoc, kteráž slov amor

vulgaris, ili láska obecná; skuten láska praobecná; píšeš

jako každv zamilovaný ^ nevíš, co — nepokoj — tíse —
ha ^ slast — i ne — strast — kéžbych ji nebyl nikdy

spatil! atd. cum gratia in infinitum. To máš z toho, že

bratru svému se svými city se svuješ, a ten bratr, že je

takový kynik. — Víš, nedlej si tentokráte z toho nic, jsem

te v takovém paliském rozmaru; práv jsem odložil

„Vlas", kterouž jsem opt o nco blíže k hotovosti po-

šinul, a to mne njak vyerpalo; te bych ml chu se

práti a bvti k nkomu co možná hrubým — a Tys mi ne-

božáku padl do spár! Musím se te na druhé stránce po-

lepšiti.
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Dovol, abych Ti tentokráte o lásce víc nepsal; chtl

jsem tak uiniti — hlavn po peteni posledního listu

Tvého k Vénovi [= Vincenci Quisovi], ale te nejsem

v náležitém rozpoložení. Mžeš-li, pstuj tu lásku trochu —
ale jenom istou — vznešenou lásku; ta jest jako sodová

voda — oberství v tom parnu života a ukáže lovku, že

pece není pouhý stroj. Mimo to dodává duchu resp. lépe

eeno mysli pružnosti a látky k spisování — jesti jako

dobré palivo, které lovka znovu ^;uvede v ilý pohyb

a rozruch.

Vidím, že kaboníš elo a tiše nadáváš a hlun kleješ

— že musíš takové suché ,,vtipy" ísti — co psaní — co

ádné, dlouho snad oekávané psaní. Dobes udlal, že's

mi psal o svých snahách a zámyslech; budu Ti o tom ])sáti

pímo ili suše. Podobná rozpoložení mysle se u mne asto
dostavují — také bez fysických podntv, jakýmiž jsou:

veliká útrata, ztráta jakéhosi majetku a p. asto cítím,

že mi nedostaí, aby cílem života si vytknul dosažení

dobrého postavení, hezkou teba ženu, dobré bydlo, peníze

atd. A také asto cítím velikou lásku k vlasti, vidím ny-

njší nedostatenost všeho, co u nás znamenitým slov,

vidím pilnou potebu pracovati a povznésti národ a vlast.

Nu a tu to máš: z toho plyne, že vidím, že bych tedy vlastn

ml pro pracovati — že však mám též louhu po práci;

mám tedy vli a mám cíl; mám-li zpsobilost, je jiná otázka.

— Vidím, že dnes velmi hovadsky píšu. Chtl jsem íci

tedy strun toto: Vida nutnost a nezbytnost práce na ,,roli

ddiné" — maje vli a cít potebu, po vyšším vzneše-

njším cíli bažiti — jsem odhodlán pracovati o povznesení

národu a vlasti, — cesty mohou býti, jak známo rozliné.

Že pi tom bych sám také nezstal v kout, to se rozumí —
ale to na mou duši není hlavní vcí. Vidím tedy z posled-

ního dopisu Tvého, že v Tob se také nco podobného hýbe
— a sice v jirvní ad ctižádost. Nemusels tomu práv tak

íkati — ale item. Musím Ti íci loto: Mám vlastn dvojí

cíl: chléb a ten, který jsem shora naznail; chléb t. j. po-

volání chci odbýti, pokud možná nejlépe, ale vždy jen co

vc vedlejší. — hlavním jest mi onen vznešenjší cíl.
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Protož pracujme své úlohy, studujme ke zkouškám, plme
povinnosti — protože musíme žíti, a protože chceme teba
lépe žíti; jelikož však nechceme žíti, abychom jedin plnili

povinnosti, jedin vydlávali atd. —- obramež zetel svj,
pokud mžeme k tomu jasnému vznešenému — k tomu
hlavnímu cíli, kterýž snad vynese a postaví nás — nebo

památku naši nad ty, kteí to, co my máme cílem

nutným, však vedlejším — mají cílem jediným tudiž i el-

ným. Doufám, že mé neobratné dikci a mým leniv voleným
výtlaskm ili výžmolkm porozumíš — však se o tako-

vých vcech lépe — mnohem lépe mluví.

Ješt nco, nermu se, že jsi nestudoval; byl bysi snad

tím zpsobem lepšího došel postavení, ale vyšší cíl svj bylby

zstal k Tob v tomtéž pomru; ba naopak, tak, jak jsi nyní

postaven a jak budeš, budeš snad více píležitosti a asu
k práci a psaní míti; jenom ])u spokojen. Co se týe opak

ženitby, tož — u sebe — mám úmysl ekati co možná
dlouho, až by lovk byl nco svedl a do práce své (spiso-

vatelské) se vžil a s ní srostl, že by jej ani manželka od toho

neodtrhla; jsem dnes tak líným ve volb význam, že strašn

cítím, kterak krásnji by se o tch vcech hovoilo — a to

také udláme — za ti msíce— nebo snad za 14 dní už

v Praze; bude o letnicích slavnost akad[emického] spolku*).

— Nyní hnedle uzavru list; zasýlám Dozpv; na pilo-

ženém lístku najdeš zmnu, která se stala; v, že o tom
dvojzpvu jsem namáhav pracoval. A propos, radím, aby

si se nyní radji zabýval románem jen passivn— a pstoval

sám spisuje toliko novely atd. Strýc to též myslí; je k ro-

mánu opravdu teba zralého úsudku; co máš rozepsáno,

však dodlej.

1874. 17. ervna. Praha.

Josef Kaizljbratru Emanovi.

Jak dávno tomu je, co jsi mi psal, — nevím— jen tolik

zdá se mi, že je tomu již dosti dlouho a proto tíží mne sv-
domí a ode dne ke dni hledám píležitosti a chvíle— bhám
jako štvaný jelen — až konen dnes — nyní ve chvíli po

*) Oslava 251etlio trvání Akademického tenáského spolku Pražského.
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poledni oddechnu si ve stinném pokoji kanceláském a

jmu se Tob psáti. Mám te poád množství zamstnáni,

protože jsem už poal optn studovati ku kollokviím,

kteréž asi za msíc dlati budu.

Jak se Ti tedy venkoncem líbí v Polianech?*) Mám
za to, žes úpln spokojen — snad zajisté více než ve Vídni

v posledním ase. Mluvil jsem s jistým Slovincem a též

s jistj^ni Horvátem, kollegy to svými — kteíž oba mne
ubezpeovali, že v okolí Polian jest pekrásná krajina

a také rozkošná, srdce tšící láce.

Tším se velmi se tam podívati — máš-li pak už vy-

hlídku, že dostaneš lepší byt? Což ten Cech (Vrabec), jejž

jsi tam našel a kterého já neznám — je vlastenec? Poslal

jsem Ti snad teprve 2kiáte noviny — víš už o ,, doslovu"

Palackého**) ku sbírce svých nmeckých spisv? ekám
jen až ten doslov vyjde v pekladu eském, abych Ti jej

koupil a poslal. Lac[iné] knih[ovny] vyšel sešit 62; máš jej

už? Te nebude nic, než dne 25. Osvta — vi?
Vera práv pinesly noviny telegram, a jesti to pravda,

že Koller, námstek a zemský velitel eský povýšen l)yl

na ministra války, místo-držícím tu je nyní Weber —p . .,

jenž v loni se osvdil, když moravští deklaranti byli na

snmu, a kterýž jest pravým otrokem, tane dle toho, co

píská pán; za Hohenwarta ádil v dolnorakouské sn-
movn co místodržitel proti ústavákm — loni proti na-

šincm — p . . ! Mimo to byl díve úedníkem u policie —
tak že bude vtší ne . . než Koller, a ústaváci se oddá-

vají pro odstranní Kollera obavám, majíce za to, e Ce-

chové radují se z toho podtaji a že práv lze oekávati

snad njaké malé narovnáníko — ale u nás jsme píliš vy-

stízlivli — a lecjakýms ho . . em nás více nenavnadí.

Od té doby, co jsi odejel, nedlal jsem na roli vlastního

plození pranic — vbec byl jsem tím nespoádanj^ni ži-

votem velmi vyrušen. To jediné, co jsem dlal, bylo, že

poal jsem skládati a uinil sob rozvrh k njaké vtší

*) Bratr Jos. Kaizla, Emanuel, byl peložen na stanici jižní ilráliy 1'<>I-

any (Poltschach).

**) Doslov Fr. Palackého k „Cledenkhlatter".
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zcela romantické, ba excentrické básni, kteréž dal jsem

jméno ,,Šera duch". Myslím, že báse tu, jakož i ,,Vlas"

v prázdninách dokonám.

.... Pozoroval jsem na sob vždy, že jsem-li obsypán

zamstknánim jiného druhu (studiemi atd.), že mám práv
nejvtší chu ploditi a psáti— a že tu kolikráte ve chvilce,

jen tak nkde kradmo uštipnuté, lepší vci a více udlám
než teba za nkolik prázdných dnv. Možná, že snad

i u Tebe se to tak má; \idím to na sob práv zase nyní,

když studuji — zahálím-li nebo lehkým-li zpsobem pra-

cuji, nepotebuje snad duch a mysl úlev}^ v jiném odboru,

kdežto pi tužší práci touží po ní a zalétá ráda do líbezných

kraj fantazie.

Peetl jsem v posledním ase Almanach*) slavnostní;

[R. J.] Jamot tam má velmi hezký obrázek ^ idyl-

letku — nebo co — Z tn na rybník — ekl bych tak

nejmenší genre-ový obrázek, ale velmi íst}'; Mir. Krajník

píše o ddekovi — je to hezké, ale už už otepané; statný

ddeek — copak, ale dobrý -— a mírná babéka — kluci

rozjiust}^ a p. to je známé kopyto. Schulz**) dal dlouhé

a dkladné pojednání o eckém tragédovi Aischylovi, kteréž

mne pimlo k tomu, že si zase všímám etiny a literatury

staroecké. Poesie v Almanachu, vyjímaje [Sv.] echv
,,Sen'\ se mi velmi málo líbí. [Vítzslav] Hálek tam má rý-

movanou bodros a i ostatní vci jsou velmi nešavnaté. Pe-
etl jsem též ondy Heine-ova Atta Trolla v Špindlerov pe-
kladu, peklad výborný — ale báse nestojí co báse ani

šupec tabáku— to už byla Heineova poesie na psu; te vy-

chází poád hromada vcí — zejm[éna] peklady a j.; ,, ro-

mány a novely" V. Vlka vyšly nedávno, též jiný njaký
román, vbec nyní ruch ilý a svží.

Dnes máme valnou hromadu akad[emického] spolku,

bude boulivá. — Mláata***) budou míti zvi. kandidátní

listinu — jen kdyby se podailo na politickém poli je zcela

*) Almanach na oslavu 251etého trvání akademického tenáského spolku

Pražského; 1849—1874.
**) Ferdinand Schulz': , .Politické drama Hellenv."

***) Mladoeši.
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vytisknouti. Od Staroechv je na Nár[odni] div[adlo]

upsáno už pes 69 tisíc.

1874. 12. ervence. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanoui.

. . . Zacliová-li mne bh — neboli cokoli jiného pi
stálém zdraví a životu — pijedu asi 3.—4. srpna do Po-

lian — pijedu zcela jist a by i sám. — Nemohu než

projeviti Tob svou rados nad porážkou mladých, kteráž

bohdá zítejšími zdejšími volbami dovršena bude. Ty nejsi

s volbami*) spokojen— ovšem když lovk zná jen výsledek

voleb v obcích, nemusí býti spokojen — ale jinak v m-
stech; ukázalo se, jak soudí a smýšlí intelligence eská. Tch
nkolik bídných — Mladoechy bu pímo bu nepímo
svedených a zbloudilých mamlasv a darebákv nám p . .

uškodí a ústavákm jen k hanb pomohou. Okres do-

mažlický byl zradou tch darebákv pro tentokráte ztracen,

však nevolilo se naposledy. Mohu zcela upímn se Ti vy-

znati, že nebyl jsem nikdy tak rozhoen proti mláatm
jako v ase od voleb. Teprve prozírám a vidím jasn —
lituji, že doposud nemám té zkušenosti a obezelosti, abych

vše rázem prohlédl — jako na p. strýc [dr. Edmund Kaizl],

u mne to trvá dosud delší dobu a mnohdy i kolísám. Mlado-

eši provozují politiku bídnou — nízkou a sprostou. Pra-

vilo se, že Mladoešství jaksi vábí mládež — mládež ze-

jména vzdlanou! — P . . vábí — leda njaké komisy a

rytíe od lokte, ale vzdlanou mládež musí naplniti ne-

chutí a odporem. i je to mladické, je to idealistické k vli
té které výhdce k vli soudu, k vli škole, k vli silnici,

kvli, bh ví, jaké tretce volati národ k tonui, aby ekl:

chybil jsem a iním pokání; je to snad vznešené k vli
bídnému haléi, k vli hanebným hmotným prospchm
zahoditi zbra, vydali se vrahu a zadati, co národ v tuhém
boji po 13 let hájí a tém byl již uhájil; je to snad šlechetné

*) Pi snmovních volbách v ervenci r. 1871 postavily strana staroeská

i niladoeská své kandidáty. Ve venkovských obcích konaly se volby 3. er-

vence, v méstech 26. ervence. Výsledek voleb byl ten. že bylo zvoleno 77

staroech a 7 mladoech.



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA. 245

a velkomyslné mluviti k národu lakto: ty trpíš —- hle —
zvol nás a my Ti ulevíme — málo sice ale pece trochu,

vol nás a nevol ty zde, kteí T vedou k dalším útrapám

a chvástají cosi o vítzství budoucím, jaký to nesmysl —
te a nco máme. — To je bídácká, podlá politika— kteráž

budí ve mn takový vztek, že bych všechno mlátil. —
Octnul jsem se na konci tetí stránky a pomalu budu kon-

iti. Zasýlám Mat[ici] lidu, pak Slavín, kolikátý' sešit

Lac[iné] kn[ihovny] máš, trvám 64! Strýcova*)e v Píbra-

mi a též ta, již ml v Dobíši, vyjde tiskem, naež Ti ji pošlu.

Budu nyní v tomto témdni dlati zase kollokvia —
protož mám veliký nedostatek asu.

K básnní jsem už asi msíc ani nepách — až v záí.

1874. 27. ervence. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Nesmíš mi to ^^kládati ve zlou stránku, jakobych Ti

snad psal z jakéhos milosrdenství — to nikoli, nébrž pro-

tože cítím s žalem Tvým a s touhou Tvojí soucit a že T
chci snad tšiti a konejšiti. Vím Ti zajisté rád, že je Ti asi

teskno, když za arokrásné noci letní sedíš sám a sám v síni

a díváš se po zasmušilém kraji — jsou to chvíle, kde lovk
cítící cítí nejvíce, a kde i lovk beze citu cítí jakési hnutí.

Tu není divu, že pak vidíš vše zasmušilejší a beznadjnjší,

že pak napíšeš psaní s nádechem bolestným aplativým. Ne-

mysli, že podobné okamžiky snad jsem neml a že snad jsem

podobn nepsal. A když pak rozlije se ranní svtlo po vkolí
a vesele zasvitne ranní slunce, pak z velké ásti rozprchnou

se ony chmury starostí a svízelv a picházejí chvíle, kde

lovk cítí se volným, kde cítí se lehkým a beze starosti,

kde cítí se ješt mladý — a povrhá trampotami; již mnoho
jsi zkusil a to opt pejde a vše se vyrovná a k uspokojení

skoní — tak totiž si myslíváme. Jsou to skuten divné

kolikráte odpory v mysli; jedné chvíle zádumivos a roze-

rvanost, ba zoufání — a teba v okamžiku jará lehko-

vážnost a tkavá veselost. —
*) Kandidátní ei dra Edmunda Kaizla, ucházejícího se pi volbách er-

vencových o mandát na snm království eského.

31
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Te mám za to, že nesmím déle t psaním toho druhu

obtžovat, nebo vidím, že se mi to dnes nikterakž daiti

nechce.

Abych pravdu dl, nedlám nyní práv po celý týden

nic — však to pece není pravda, nebo jsem denn 3 ho-

d[iny] v kancelái, uím se denn 3—4 hodiny vlaštin a d-
jepisu. Ale myslím, že od té doby, co jsem odbyl svoje kol-

lokvia, jsem ani nic nezabásnil ani nenapsal. Mám úmysl

u Tebe, kdež se asi nejmén 10 dní zdržím, nco dlati,

pjde-li to. Mám úmysl zaokrouhliti konen v letošních

prázdninách Vlas, a pracovati o nové básni: ,,Šera duch".

Je to mrzuté, kdyžby lovk, jako nyní Ty, rád pracoval

a se uil a nemže — všnk myslím, že to snad dlouho trvati

nebude — a že snad nebudeš nucen choditi s Tvými ducha-

prázdnými kollegy do hospody slámu mlátit.

Nevím vru, pro stále na tom stojíš, abychom nej-

díve do Benátek jeli, a na zpátení teprve cest k Tob; ty

dláš zkoušku, jak sám pravíš, za IV2 — 2 ms. — tu
mže Ti býti milejším, když práv ped zkouškou budeš

míti delší as pokoj — kdežto nyní snáze njaké vytr-

hování sneseš; když už vbec pijeti k Tob nemžeme,
le ped zkouškou, lépe zajisté, pijedeme-li delší as ped
zkouškou, než kratší. Tím jsou veškeré námitky vyvrá-

ceny — a mimo to, jak asi od otce, kterýž zajisté mile

T pekvapil — víš, dostanu lístek až do Terstu. Majíce

tedy za to, že nás bez dopalu už nyní uvítáš, pijedeme

poátkem píštího téhodne k Tob. V pátek veer odje-

deme — ráno ve Vídni vsedneme hned na jižní dráhu a

budeme v sobolu veer, jak doufám v Št. Hradci; tam
zdržíme se pes nedli — sotva pes pondlí — a pijedeme
v pondlí k Tob. U Tebe zdržíme se delší dobu, naež po-

jedeme pes Lubla do Terstu — parníkem do Benátek —
z Benátek do Gorice po dráze zpt — j)ak pšky do Tarvíza,

železnicí |)es (Vdovec do Moslu nad Mrou a pes Linec

nkudy dom. Co clueinc vše dhili ald. a podrobnosti,

povím Ti v Polianech. Bylbych vru nadmíru rád, kdyby
fotr stal se finanním radou — snad pece — tu byl by
pece ním a ml by ádný žold. Nadel se chudák doposud
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dosti, a bylo by mu lo netoliko hmotn, nýbrž i mrnvn
odmnou a zadostiuinním velikým. Jsem žádostiv do-

vdti se, až dnes pijde — do podrobná, jak pochodil. —
Ty to už víš. — Já v Dobíši [na voliských schzích] nebyl

se strýcem fdr. Edmundem Kaizlem] ani v Píbrami —
nevím tedy nic — však zaslal jsem Ti ,,slova" zajisté velmi

mírné a rázné to ei. Dlám ve vlaštin znané pokroky

a doufám, že mi to bude dlati výborné služby na cestách.

Podívám se nyní, jda do Karlina, vyšlo-li co z Laciné

[knihovny]. Osvtu jsem v sobotu dal na poštu — Lumír

jsem nedostal, nebo pan Stanislav*) zase nkde slavil

prázdniny.

Koním tedy, doufaje, že snad mi ped svým píjezdem

nco napíšeš a že až po prázdninách stranu dopisování

vrátíme se do tchže drah, z jakýchž pobytem Tvým
v Praze a pesídlením se do Polan vyrušeni jsme byli.

1874. 9. srpna. Polaiiy.

Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

.... chci strun vypovdti, kterak tu žijeme a se máme.

Ráno po snídaní, kteréž jest tu velmi dobré, teme
noviny, kteréž k naší nejvtší radosti velmi pravideln do-

cházejí, zaež Ti jménem svým i [Vincence] Quisovým a

[bratra] Emanovým nejvelejší díky skládám. ísla novin,

kteráž jsme doposud dostali, byla vesms zajímavjšího

obsahu než kolikkráte jindy. Po snídaní jsme doposud dva-

kráte byli na procházce v lese, kdež jsem se s vlašskou

mluvnicí zabýval, dvakráte jsme se bavili ušlechtilou hrou

v kuželky. Pak se blíží obd, na kterýž se všicci vyhladovlí

jsouce, zajisté ne bez píiny tšíme; jesti laciný, hojný a

velmi dobrý, sestávaje z polévky, masa hovzího s trojí

píkrmí a konen z mouného jídla (štrudlu, nákypu,

„pánevnic" atd.) — A to vše i s V2 žejdlíkem vína se sla-

tinskou kyselkou nebo s žejdlíkem dosti dobrého piva stojí

nco pes 50 kr. Káva stojí 14 kr., veee (mouná) 24 kr.

taktéž masitá. Po obd se asi 74 hodiny se strany všech

*) Viz poznímku na str. 186.
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tém úedníkv od dráhy koulí; pak jdeme dom — pak

se jdeme koupat, naež pijde svaina as o V26 — kdež

[bratr] Eman má prázdno. Opt následuje procházka nebo

vtší v^í^cházka ve spolenosti — pak veee a zábava (zpv,

anekdoty a j.) asi do V2ll- hodiny.

Ješt nco o zdejších lidech.

Lid je tu zcela zanedbalý— mluví slovansko-nmeckou

hatlaninou a jest velmi nevzdlaný. V Polanech je nkolik

slovinských vlastencv: Gospoda Kaui, kupec, gosp.

Belag, kupec, g. Bukovec, kasír u dráhy a j. Na stanici jest

úedník Vrabec Cechem, pak Vodika ,,Poloechem", který

už jenom rozumí, nyní sem pijde za pokladníka jistý

Ryba z Prahy (býv. hostinského na stel[eckém] ostrov

syn) — kterýž jest eským vlastencem. Mluvíme tu skoro

jen esky — nkdy lámu slovinštinu.

Eman zde mže býti na dlouho ješt spokojeným.

Krajina je tu znamenitá a musí zdraví sloužiti nad míru.

Nedávno byli jsme ve Slatin (Sauerbrunn), emuž se oby-

ejn íká Rohatec; avšak v Slatin jsou lázn a tam erpá
se ,,kysla voda", kteráž se v hojné míe rozváží.

.Jsou tam asi 4 obrovské domy ve tverci — ped nimi

libé sady — velká kavárna s množstvím novin, salon, ku-

leník, restaurace, kolem sady a ])romenády; hosti z vtší

ásti Italiané — ostatní Slované a Maai — málo však

Germánv. Seznámil jsem se na dráze s jistým Vlachem
Tersanem — vlastníkem Vily u Terstu, s nímž jsem se vý-

born bavil a kterýž mne i k sob do Terstu na návštvu
pozval. Sešel jsem se s ním v Slatin.

Hodláme tu zstati do 14; pak do Postoj na (15.),

v kterýž den pjde veliká spolenost do sluje (,,jamy") —
pak do Sessana a Obiny a pšky do Terstu (k vli rozhledu

po moi), což nám zdejší pedstavený stanice poradil. —
V Terstu pobyt 2—4 dni, pak do Benátek. Mám ješt 90 zl.

1874. 20. záí. Piaha.

Josef Kaizl bratru Kmaiwvi.

— — Obrátil jsem se opt po dlouhém ase dopisem

k [Karlovi] Paulovi, protože bych rád stál s ním ve spojení
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bližším, nebo jest mužem soudným a duchaplným. -

—

Dokonil jsem „Vlas" úpln — a rád bych slyšel úsudek

znalcv. — Co mé nepatrnosti se týe— slyš! Jak eeno,
dokonil jsem „Vlas" — sestává z X oddleni a ítá všeho

všudy 886 verš. Te už nic podstatného nezmním.
O „Vlasti" pracoval jsem od r. 1871 — a mohu íci, že jsem

už nejmén asi 250 8slab. slok sepsal — kteréž jsem pak
odstranil a novými nahradil, kteroužto proceduru jsem

teba 4krá* opakoval — až se z toho vyklubala ,,Vlas",

jaká nyní je a zstane — zcela rozliná od pvodního
plánu - jenž smoval k tomu, uiniti z ,,Vl[asti]" jakousi

rýmovanou kroniku.

Nyní pracuji o jiné vtší básni: „Šera duch" -— k nmuž
jsem plán pojal ped prázdninami — avšak vera jsem to

teprve ádn rozmyslel a rozvrh; doposud mám však jen

asi 40 verš. Až dodlám jakýsi celek, pošlu jej na ukázku.

— Jenom neztrácej z mysle vj^šší jak}' si cíl — by jsi byl

nyní i prácemi od snah tch zdržován — jen se tš na bu-

doucí prázdné chvíle, kteréž jemu posvtíš — Lumír je

nepístupným, nebo ve spolku [akademickém] je vše na

rub, proto že tam pestavuje — A propos —- u Taubelesa

jsou P. Chocholouška sebr[ané] spisy — 5 díl 1870 za

3.50 fl. místo za 7.40 fl.

1874. 2. listopadu. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Vojna mi pije krev — však bohudíky jest nyní první

polovice odbyta — a ta zajisté i nejhorší byla — a msíc
listopad bude snazším a uplyne též. Až do pedvírka vstával

jsem denn o ^4^ — ve ^46 jsem byl v kasárn — ve Vá^

jsme šli na Letnou, odkudž jsme se o 74^ vrátili, naež
jsem se hnal do pednášek, kdež do 11 nebo 12 jsem pobj^l;

odtud do Karlina ve ^/^l zase do kasárny— ve 2 na execírku

na Letnou —^ až do 5 hodin — a pak bu zpsobilým na-

psati poádné psaní — hrom, aby do toho!

Však nyní je lépe, totiž od 7—8 hod. ráno „škola" t. j.

theoretická cviení — soubor hloupého tlachu a pežvyko-

vání — pak zase až v ^j^ execírka do '^j^o. Ta odpolední
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cviení jsou ovšem nyní tuhá — samá polní cviení: v Lo-

mech za Strahovskou branou, u Dvic atd., tak že se lovk
prožene a prodýchá jako oha — ale nicmén to projde.

Nyní abych op poal o tom, co jsem opustil — tedy

•po tom dlouhém mlení, myslel jsem, že jsem zapomnl na

vše, co jsem myslel a cítil, ta Tvj poslední dopis; však

peetl jsem jej nyní znova — a aj, všecko obživlo.

Musím se Ti, drahý brate, vyznati, že jsi tím dal mi

podnt, abych mluvil — by i ne v tomto listu — nkdy
o vcech — o nichž jsem doposud mluvíval pouze s [Karlem]

Paulem — a mluvím nyní toliko se svým denníkem — totiž

uspoádání a urení dalšího života svého. Než o tom jindy

— nyní o tom, co mne k tomu pivádí.

Mám zaasto takové doby, na jaké Ty v posl[edním]

listu sob naíkáš — doby to úplné zmalátnlosti duševní

— abych ekl zhovadilosti. Nyní ovšem nedlám pranic,

co dlati nemusím, — ale to je jiná — nyní nemohu; však

jsou doby, kde nedostává se asu — a lovk zahálí — a

to je proklaté!

Mohl bych uvésti nkterá místa z svého denníku,

abych dosvdil, kterak souhlasíme ve svém žalu — po-

dívám se, najdu-li njaká struná — aby T dlouho ne-

nudil. Už je mám.

[Nyní následuje úryvek z denníku, otištný zde na str. 165.]

Jiná místa pro jejich rozvlánost neuvedu, aniž místa,

kteráž na jevo dávají spokojenost mou pi zdaru práce a

pi trvání chut k ní a píle. Všakv mi — mnoho, pemnoho
zmže pevná vle — a rovnž mnoho ádný i'ozmysl a

soustaxa |)iáce. Ale jen \ule pe\ná neoblomná; musí

1 o býti — sice budeš ztiacen — sice propadneš nicot a

zai)()menuti, sice zabcíhieš v bahn všednosti. Xemohu se

zdržeti opt svj denník uvádti.

[Zde následuje inyxck /. (Icnníku. otištný \ léto knize

na str. 'im.]

\'šak to by mne Nedio k lomu, emu dnes vyhnouti

se chci jak nahoe jsem naznail, nebo nejsem k tomu
rozpoložen. Nyní o jiném. —
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Ve tvrtek (dne 29. X. 1874) byl jsem v Karlin ve
vneku „Sokolem" poádaném a tu sešel jsem se s velmi

hezkým dvetem — ne práv krasavici první tidy — ale

velmi hezkou dívkou, o jejímž pobytu v Praze jsem už od
léta vdl — s níž však sejíti se se mi doposud nebylo poda-
ilo — totiž se si. Gabrielou A . . . . sovou z Ústí n. O.,

na niž zajisté se ješt jako na malou, hezkou holku pama-
tuješ. Juž od léta jsem na to pomýšlel s ní ,,nco zaíti" —
a teprve ve tvrtek jsem to provedl — už jako zkušený
vojín — s pevným šikem jsem hnal útokem a stekl tvrz —
tvrz to nevinné — prosté a nezkušené mysle a panenského
srdce.

Když jsem poal s ní mluviti — myslel jsem, že se

zblázním samými rozpaky — byla tak naivní — tak málo-

mluvná, že jsem už pomýšlel na to, dáti zatroubiti k couvání;

poznenáhla poala táti a táti, až jsem se s ní opodál v kout
výborn bavil a dal znamení vojm svým k hlavnímu

útoku; ekla mi, že jistou pítelkyni svou velmi miluje;

já: že jí té lásky závidím; ona: pro? já: protože

lovk jiným závidí obyejn toho, co by sám nejradji ml.
Na to ona se zarazila, upela zrak pevn na ze —• a já

myslel, že se rozbreí a že z toho bude shon; zaboil jsem

ihned k jinému hovoru a na štstí bylo dobe — tak že za

chvíli jsem opt pokraoval, povdla mi, kudy a kam
chodí — však k vli té proklaté vojn jsem se s ní dosud

nesešel a nesej du se snad až desátého na ak[ademickém]

vneku; pak ale to pjde bohdá z tuha a pikroím ku

pímému vyznání a k otázce o optování lásky atd. atd.

Jsem té chvíle znan zamilován, emuž se raduji asi tak

jako velbloud, jenž vypátrá oasu, nemám od 1. íjna vru
nic, ím bych se kochal a radoval v myšlénkách, když ku

p. zemdlen ulehnu veer nebo když ztrmácen kráím uli-

cemi. —
BudeŠ-li chtíti, napíšu o tom budoucn více.

Že jsem v íjnu Lumír a Osvtu i Lacinou [knihovnu]

ádn nezasýlal, tomu se asi nepodivíš, nyní to napravím.

Strýc Ti daroval 5 zl. —- dal mi je na úet — a zb}^vá Ti

nyní ješt u mne asi 25 kr.
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1875. 24. ledna. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Jsem nyní strašn zamstknán, vojna mi bére odpo-

ledne, dopoledne jsem v pednáškách, ráno as hodinu stu-

duji a veer zas, když nemám co díti pro vojenskou školu,

musím studovati práva, abych první rigorosum alespo do

listopadu t. r. stloukl, a vidím, že jsem tolik zapomnl, že

mi až hlava se toí. To studium vojenské —- zásobování

vojska za míru a v poli atd. atd. je ukrutné, duchamorné,

píštích dnv dláme první zkoušky — nadiktovány máme
už 24 tsn psané archy, jest to bez soustavy, bez ladu a

skladu, pouhé dení vcí nerozumných, snad vbec ne-

rozumitelných, a když po zkoušce bude, musím studovati

co nejusilovnji, abych — jakž chci a doposud doufám —
odbyl doktorát do ervence r. 1876. Prázdnin letos nebudu

míti, jak patrno vbec žádných, asi 1. íjna dláme hlavní

zkoušku vojenskou — a nejdéle za 2—2V2 msíce po tom
bych rád ml odbyto 1 rigorosum. Nejvýše si na první

polovici íjna s Vénou [= Vincencem Quisem] nkam vy-

jdu — snad do Šumavy — rozumí se, budu-li míti penz,
k emuž nemám mnoho nadje. A pak zase pracovati až

do doktorátu; mám tedy ped sebou hezké vci, — nejna-

máhavjší dobu svého života. O njakém vedlejším zamst-
knání není ani ei — musel bych si to híchem pokládati,

kdybych lenil; ale po doktorátu — pak — pak se do toho

dám.

Vidím, že dnes velmi nezpsobilým ku psaní jsem —
vždy nesvedu ani poádnou vtu— nu musíš to ísti, nebo
jindy nemohu psáti. Doetl jsem vera Pflegerv román
„Z malého svta" —• naež mimochodem eeno, jsem si

umínil, že nyní po IV3 léta nic ísLi nebudu, protože mne
to úpln vyrušuje z práce, jseni dobrým spisem zcela

uchvácen a jen bych etl a etl a nepracuju. Lituji, že jsem

ten román díve neetl, lituji, že jsem Pflogra ])odceiioval,

klada jej po bok nepatrným pisálkm, klerýchž je 60 na

kopu, lituji, že jsem mu kivdil, lituji, že jsem byl oslem,

protože jsem si jeho vbec nevšímal doposud. Román len

je výborný — že je ,,tendenní" — abych toho pitomého
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výrazu užil, nedá se upíti— však nevím, pro v pedmluv
se tomu opírá: nech je tendenním, což pak na tom. Vbec
je to slovo ,,tendenní román" dle mélio náhledu velikým

pleonasmem, vždy pece tendenci, t. j. úel, úmysl musí

míti spisovatel. Kdy je njaký román tendenním? Snad
když zcela zjevn elí k provedení jistého zvlúŠtnílio (ne

všeob[ecného]) snažení? Pouuje-li spisovatel pouze k vše-

ob[ecnému] hájení dobra proti zlu — jesti to román?
nikdy — pak je to snad mravouná kniha nebo filosofická;

musí tedy boj ten uiniti makavým v njakém pípad
konkrétním — a tu hned se najde nkdo, jenž svraští elo,

položí prst pes ústa — a mrkna významn, ekne: ha,

tendence — ha, rýpal — ha, socialista! Zavrhuji tedy na-

prosto rozdlování románv na ,,tend[enní]" a ,,neten-

d[enní]" — a se ekne román toho a toho smru neb

obsahu — ale tendenci má každý.

„Z malého života" má zajisté dva cíle (,,tendence") —
hlavní jest humanistická — elí k tomu, aby povzbudil

soucit — však co po citu bez inu! — a podporování chu-

dých, povržených tíd vbec — a zvlášt tíd onch v ná-

rodu našem — tím i národu celého — a tu máme druhý cíl

setkaný s prvým dosti zdaile. Román ten mne velmi uspo-

kojil — líbil se mi v celku velmi; úvahy jsou podstatné a

nepemrštné i vhodné. Vypravování jest výborné, neuna-

vující, vyjímaje jediné píliš asto obšírné vypisování bytv
a náadí. Máš pravdu, že lituješ, že Pfleger n^^ní se odmlel,

však snad pracuje o nem.
Shodli jsme se posléze wmnnými dopisy v tom, že

oba snažíme se, zachovati v nitru svém vždy lásku k v\'šším

cílm, zápal pro dobro a krásno, nemluvili jsme in specie —
nébrž toliko všeobecn — in genere. Hlavní u mne doposud

jest vc, kteráž ducha i srdce mé uchvacuje— láska k vlasti

a tu pesvden jsem, že se úpln shodujeme. Chceme oba

pracovati o zvelebení a povznesení vlasti — a národu

našeho — cesty mohou býti rozliné — ale vli mjme
všichni stejnou. Ten cit, ta nwšlénka, když v nás neuhasne

a neoslábne, myslím, že pece neho docílíme — a by
i nemnoho.

32
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Znova vidím, že nejsem s to, kloudn psáti— píšu jako

primán, nevím, ím to je — odpus mi tentokráte.

V posledních dnech jsem zase — te já nemotora vy-

nechám zase v posl[edních] dnech „minul[ého] roku"— jsem

tedy zase a naposledy na dlouhý as — básnil; ti malé
básniky vnované Gabriele [A . . . . sové], s kterouž jest

konec, musela rázem — nevím pro, z Prahy dom [Ústi

n. O.] a nepijde víc. Osud mne krut pronásleduje

—

hledám lásku, o niž bych se opel, kterouž bych se vznesl

nad spoustu všedních myšlének a nynjších snah svých •

—

ale vždy z ruky mi unikne, tím krásnjší jsouc, ím dále

uniká. Jsem ted}^ opt hotov— opt a opt, po tak krásném,

potšujícím poátku. Co jsem s Bertou pestal, stihá mne
kletba — všecko marné — a marné! Kolikráte jsem ekal
na Ellu [^= Gabrielu]— ješt 5 minut — ješt 3— ješt 2—
ješt co 10 pomalu napoítám, den co den a vždycky marn.
Miloval jsem ji — však více touhou moji po lásce, než jí

samou vzmohla se ta láska, do kteréž jsem se vmyslel,

kteréž jsem se držel, kterouž jsem rozdmychoval a

živil — tu najednou ,, odjela". Te je zase konec — na
dlouho.

Jsem asto ve stavu úplného odíkání se — dj se co

dj — Mn štstí nepeje — mn blaho nekvte, a jen

kdybych v tom citu se mohl probírati, kdybych jej mohl
vysloviti, kdybych sml básniti — a nemohu — nesmím —
chléb to káže — chléb bídn}^ a proklatý. Na tom stanovišti

se nyní asto nacházím, tu picházívá pak ábel a šepce:

Zadus tu strast rozkoší — a musím znova bojovati proti

nmu, abych nepodlehl, abych nedostal se na dráhu hova-

dní. A ábel má nkdy dobré pomocník}^ — vždy praví,

že sama píroda tak žádá, že to nkdy musí býti — a pro
by to nebylo astji. — Tak podstupuji duševní svízel —
jednu za druhou. K tonui jen se podívám na j^olitické a

hmotné položení našeho národa — nemá tu lovk se od-

íkati všeho neboli zoufati — pak pichází na jazyk slova:

dj se co dj — a to je zase ábel, to vede k zahálce, k otu-

pni a neinnosti. Takové odíkání jest ])iivabné jenom
v básni — skulkcm hubí.
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Psal jsem zase velmi nehezky, že se až stydím, chtl
jsem mnoho psáti a te nevím nic; jsem tak roztržitým,

že nesvedu spoádané vty. Chtl jsem psáti o Slovácích
a o psech Maarech, o starých a mladých — ale nechám
toho. Napíšu Ti radji ty básniky, piš mi brzo a zmi se

o nich, to nejkratší z nich se mi velice líbí.

Ele. [= Gabriele]

Jako rže mechem obestená.
Jako klenot v hebkém aksamitu
Bylas dívko, bylas Elo,

v mého srdce svatém skrvtu.

Všecku mysl Tvá mi bytost jala,

Zdrojem vší mé slasti, želtak vratké,
Bylas dívko, bylas Elo,'

V blaha mého dobé krátké.

ím je šero zádumivým hájm,
ím je jaru smavé vonné kvítí,

Bylas dívko, bylas Elo
Prvním dobám mého žití.

Odalas mi navždy, navždy— navždy,
S tebou odat zdar a pvab žití.

Jako zídlých hájuv šero

Z mrazivého jara kvítí.

27./12. [187 4].

Na pokraji boru . .

.

Na pokraji boru v zadumání
Trávím nyní mnohý, mnohý as
Ano šero vkol již se sklání

V mírný letních nocí tmavojas.

Tamo z údolí se lkavé zpvy
Linou tichem ticho dál a dál,

Snad jen plynou z hravé mysle dvy
Snad v nich v pravd marné lásky

Tajupln zní a doznívají ^^ "

A ten tón, jenž posléz umíral,
Chvl se dlouho v noním kraji,

Pojav v se té písn všechen žal.

Abych pojal v duši rozechvlou
Kouzelný klid, kterýž vesmír jal.

A tu man tvj mi obraz, Elo,
V mysl vchází v plné vnad své,

Jakkdj-ž luna, kterouž mrano stelo
V nekonené modro vyplove.

Tu vše kouzlo noci pomizelo
Všechen pvab moci pozbýval,
A tvj obraz sám a sám, ó Elo,

Vší mou mysl k sob upoutal.

Zírám— slýchám — cítím myslí celou.

Bych ten pvab letní noci vsál

Jen ty tóny jemné, ticha lkavé
Znly, Elo, pi tvém zjevení

Myslí mou v též kráse dojímavé
Jsouce mého srdce kvílení.

29./12. [1874].

Nebyl to duch smlý.
Nebyl to duch smlý, vypínavý JVIou však mysl z ržového kee
Aniž umná hbitost v hovoru. Prosté poup více spokojí.
Nebvl zjev nádhernv blvskotavv, . x , t-.

Jenž mne jal a snížil v pokoru. " t V' ^- '
'"","'' ""'^^^^*^'

.
Prosta, slicna, luzná v nevme,

Luzná krása hrdé u nádhee. V srdci tvém, mním, lásky den už svitá—
Luzná rže v plném rozvoji. Kéž to mn, ó Elo, — miluj m.

30./12. [1874].

asto nyní myslím, jesli by nebylo nejlépe, abych se po

doktorátu co nejdíve oženil; chtl bych dívku vele milující,

vele milovanou, krásnou a i bohatou — protože však ta-

kových je málo, ohlížeti se ponu již nyní. Však vím, že

mám nehodu vždy v takových vcech! —
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Z denníku:

Dne 9. února 1875: „Dnes jednou nepíšu, protože jsem už dlouho

nepsal, nébrž proto, že stav nitra mého k tomu mne žene.

Musím se vzchopiti k rozhodnému úmyslu, musím se vzcho-

piti k rozhodnému jednání. Jsem na drahách velmi zlých,

na drahách, jichž nejvíce jsem se bál, na drahách k všed-

nosti. Ani nevím, jak jsem se tam dostal — bald zieht es

ihn, bald sinkt er hin und wird nicht mehr geseli'n. Ba
vru pohybuji se na naklonné rovin; z poátku to šlo

zvolna, prolamoval jsem ást po ásti ohrady idealismu

svého, nejdíve tu bylo pochybnstkáství, pak odpadávánl

v theorii, pomalu ale jist tíhl jsem k skutkm, vždy bylo

tolik omluv, tolik pláštíkv. Te stanul jsem a patím na

sebe. Zdá se mi, že mne obejímá jakási dusná, neprhledná,

neprostupná atmosféra, do kteréž ím dál tím více zabe-

dám, z poátku jí (durch sie) nkdy zaleskly se duše mé
pvab}^ a tpyt}^ krásy a dobra — však tratívaly moci, te
sotva jich zírám. Je mi tak nevolno, — he než vzni,

kterýž za krásné, jasné letní noci omeženým okénkem zírá

do luzné podimující pírody, však v srdci mu plane láska

a v duši vévodí zápal, pro vznešené cíle, k vli nimž tu hyne

a zeme — je pedce blažen}' m! A já! — -— abych tak

bídácky zevšednl a zchatrnl, abj^ch se pidal k beze-

smyslnému davu, kterýž potácí se za modlou sprosákv
nízkých i vznešených — za rozkoší, ab3Th zemel za živa —
abych žil, protože žiju!

Tam ješt nejsem, tam nikdy nebudu!

První mládí moje bylo tak krásné, tak nevinné a bez

' úhony; klesl-li jsem, vznesl jsem se opt tím výše — bývaly

to malé poklesky, pobídky jen k vyššímu vzletu. Povrhoval

jsem nízkou rozkoší, nenávidl jsem nemravnosli, byl jsem

prost obavy, že kdy se to zmní."

Dne 12. února 1875. „Tehd}^ pln ohnivosli, ])ln vnímavosti,

nadšení a vášn, a nyní tak chladný až k neitelnosti, tak

mdlý až k oluplosti — jen nkdy i)ozaplane zhasínající

plamének, jen nkdy prsvit lej)ších dob. Když se nkdy
pokouším samovoln, nemaje práv okamžitého povzbu-
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zení, abych se uvedl v nadšení a zaplál — tu zdá se mi,

jakoby mozek mj byl jaksi obepjat, cítím jakousi tíží na

nm, které díve nebylo, zdá se mi, že myšlénky nemohou
na venek, že by se rodily, nelze jim však proniknouti pro

tísnící objetí. A tu se mi zdá, že mysl moje jest v objetí té

všednosti, kteréhož jsem se tak obával, zdá se mi, že kolem

utvoila se z ní kra neb obru a té nelze mi protrhnouti,

té nelze mi proraziti. — Doposud mám ješt dvrnou na-

dji, že se vci navrátí k pedešlému stavu; doufám, že se

vznesu zase tam, kde jsem býval i inem i sm^^šlením;

vždy neuvízl jsem ješt v tom kalu sprostosti duševní —
teprve tam spju — teprve je vlastním názorem, vlastními

smysly poznávám, a bohu díky dsím se jí ješt — prchám,

prchám zpt k onm výšinám, k onm rajským sadm
mysli svží, vzletné, vnímavé a mravu bezúhonného; tžší

jest návrat, mnohem obtížnjší než odchod, však pevná

vle usnadní jej tak, jak odchod usnadnila tak rozmanitá

mámidla áblova. Poteba dobrý pozor dáti na smýšlení,

poteba podmaniti choutky nízké jakéhokoliv druhu, po-

teba varovati se eí i spoleností toho zpsobu — dále

však, abych o vcech, které initi sluší, nejen kterýchž

zanechati — mluvil, poteba jest vyhledávati povznáše-

jících dojmuv, kochati se vznešenými' myšlenkami a ko-

nen vyhledávati oporu pevnou a nejvíce prospívající —
vyhledati pítele stejných snah a stejného smýšlení! (Kar-

lovi (t. j. Paulovi) jsem vera opt psal)". —

Z dopis Jos. Kaízla:
187,', 10. bezna. Praha

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Nemohu než poíti neneobyejným omlouváním dlou-

hého mlení své[ho], však mám pádné, porážející dvody.
Obdržev dne 15. 2. dopis Tvj byl jsem pohroužen do stu-

dováni práva ddického, to jsem asi 26. 2. dodlal — však

již mezi tím se mne zmocnila veliká choutka básnická, ne-

odolav, poal jsem psáti vtší báse, kteréž se nyní už ne-

spustím — než o ní níže; pak najednou nám pan profesor
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(oficial u zásobovacího úadu voj[enského]) ohlásí, že za

5 dní bude zkouška z válené zásobovací instrukce; nezbylo

tudíž než psaní opt odroit a vrci se vší silou a se vší

nechutí na eenou instrukci; vera jsem odbyl zkoušku
velmi dobe — a nyní u svdomitosti své sedím za stolkem,

píše psaní.

Umyv se takto ped tvái Tvou, pikroím ad meri-

torium. Však zapomnl jsem ješt, že jsem byl churav, tak

že jsem dva dni doma stráviti musel, maje rýmu, bolení

hlavy, zanícení oí a j. Véna [ - Vincenc Quis] psáti bude
také po zkoušce, kterouž zítra dlati bude.

Pehlednuv posl[ední] dopis Tvj, musím podotknouti

nco k tomu, že jsem prý [Vítzslava] Hálka tupíval. Nechci

íci, že mnoho na nm tu i tam se mi nelíbilo, proto však

pece vždy jsem jej až do 9. 10. 1874 (tuším) považoval za

nejlepšího z žijících básníkv. Že, zejména v posl[edních]

básních ,,Z pírody" je mnoho neprav krásného, ba mnoho
pepjatého — kdožby popíral; pekraoval již meze piro-

zeného a tudíž krásného — Pflegra jsem znal pouze z básni

jeho — nu a ty jsou povahy velmi prostední. Snad víš,

že p. Vyšinský [román Pflegrv] vyšel v 2. vydání; to jsem

nkolikkráte- poal ísti — ovšem co hoch — avšak nikdy

nedoetl.

Žádáš mne, abych Ti poslal zas njakou báse, mám
nyní rozdlanou jednu vtší hotových 132 veršv — úpln
hotov jest lodd. (112 verš), snad Ti je te pošlu. Jaký
bude míti název, nevím — ale dodlav I oddlení, shledal

jsem, že to bude dobrým úvodem k l)ásni. kterouž asi ped
pllétem ml jsem rozvrženou: Šera duch. Plán se celkem
nezmní, základní idea a konec tentýž — smr takovýtéž;

jedin úvod jný a dj — Ize-li tak vbec íci — zmnn,
zmnn též, jak jsem ekl úvod — a sice ku prospchu
básn. To rýmování Tob známé: Jsem šera duch atd. je

úpln vymýtno nebo vymíceno. Dj není vlastn ])ražá(lný,

osoba jediná — nazval jsoiii ji: ,,já". Vvn dumá a rozvinuje

svoje názory o svtu, životu ald. S'nr jest velmi elegický —

•

zádumivý — výsledek to lr|)kýcli zkušeností životem,

výsledek !o zmaru všech vznešených snah, všednosti a
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zloby lidstva, ukonením jest odíkání se všeho pozem-

ského, uzavírání se v sebe sama; tlo jest okovem ducha —
život jest bídným živoením plným strastí, žalu, sklamáni.

"Však jedin nevím ješt, jakého se mám držeti náboženství

— míním náb[oženství] v nejširším slova smyslu— a mám-li

zmíniti se — však ne, to neuiním — ani ti to nepovím.

Že jsem se práv té básn nyní chopil, není pouze ná-

hodou, byl jsem — zejména v únoru peasto v rozpoložení,

s jakým setkáváš se v básni. To rozpoložení bylo výsledkem

sebepozorování, bylo poátkem a koncem jakési sebeopravy,

kterouž jsem provedl.

Býval jsem od nejútlejšího mládí vždy idealistou,

smýšlením i skutkem; v tom sesiloval mne vždy a ve všem

[Karel ]Paul, musím Tob— jemuž tímto nitro svoje s plnou

dvrou — zcela rozevírám a odhaluju — íci, že Paul není

mi ani doposud osobn ani dost málo píjemným, však pece
vyvinul se mezi námi pomr velmi pátelský, kter^^ž jsem

v posledních dnech dopisy znovu utvrdil. Pomr ten vznikl

dne 4. 10. 1869., když pátelství moje k [Juliovi] Voldi-

ckému bylo na sklonku, kdybych Ti vypravoval místn

o pomru svém k Vol[dickému] — smál bysi se snad. Mi-

loval jsem Vol[dického] v pravém smyslu a proto zkoušel

jsem jím, kterýž tak mne nikdy nemiloval velmi mnoho.

Pak jsem se seznámil s [Karlem] Paulem a Paul mne od

poátku si oblíbil — vida pomr mj k Vol[dickému]. Paul

mne miloval a miluje doposud — tolik vím, je to u nho
více než pátelství, jest to obecná, pravá láska. Byla mi

mnohdy obtížná, kolikkráte jsem se pokoušel se Paula

úpln sprostiti— vždy ale se pece jakési spojení udrželo —
a tomu nyní j em rád. O takovém pátelství, míK^ Emane,

nemá Véna [= Vincenc Quis] ani pontí.

eknu zcela bez obalu: já jsem sobeckým — a Véna

[= Vincenc Quis] také, o njakém hlubším pomru mezi

námi nemže býti ei — juž pro rozdílnost smru a náhle-

dv našich. On píše— jak vidívám — Tob i idealisticky—
však smýšlení takového není a — skutek útek daleko.

Obcuji s ním však rád — pál bych si, aby mi co do osoby

a do obcování bezprostedního Paul tak milým byl jako
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I.

KXt-nJlA. c/7^ tec JC-^C^ C^i-^tLcL

^^trK^LAyt- t*-t<iWy i^-Ou^t/^JíA: ;ZxL^4i^'

UKÁZKA RUKOPISU JOSEFA KAIZLA.

(Báse „Šera duch".)

Véna — Než na tom
dosti ; chceš-li více

vdti, ptej se mne
v píštím dopisu.

Abych se tedy

z dob daleko juž le-

žících vrátil k vypra-

vování svému.— Byl

jsem idealistou a jsem

jim doposud, však

seznal jsem pi zkou-

mání sebe sama —
v únoru t. r.— že na-

mnoze smýšlení moje

zprznilo se kalem —
kalem nejhorším —
kalem všednosti. Vi-

nu toho nese hlavn
Véna [=Vincenc Quis]

ne snad pímým vli-

vem jeho, nébrž tím,

že nikdy nemohl jsem

s ním hovoiti o smý-

šlení a snažení svém,

tím, že hovory naše

vždy pohybovaly se

v mezech obyejného
všedního života. —
Tolik jsem tedy spo-

zoroval a umínil jsem

si, že navrátím se

zcela ku svému pe-
dešlému smýšlení, že

sprostím se pout, kte-

ráž duchu a mysli

strojilo lidstvo všed-

ností a nízkostí smý-

šlení svého.
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Obraz tch úvah svých, toho úmyslu a ustanovení se

podává mj denník.*)

To mne vedlo tedy k básni. To je píinou básn —
bezprostední pohnutkou jest okolnost jiná. Byl jsem trochu

zamilován do jakési sleny, vlastn baronessy (ale z Ne-
manic) Helversenové; však bavil jsem se s ní toliko po
jednu noc — ovšem hezky dkladn — šlo by to s ní (mi-

lování) — a tedy jsem na ni zpomínal a chtl jsem ji n-
jakou elegickou báse vnovati — a poal jsem psát o ho-

rách; však smýšlení moje nesousteovalo se k ní, nébrž

k uvedeným vcem — a poav o horách, pešel jsem jinam

než k slen Molly (id est Marie.)

Totiž v básni.

Byl jsem na mnohých plesích a zábavách — však to-

liko na jednom se mi líbilo — totiž na tom, kde jsem se

bavil s Molly. Te je i ta vc úpln minulá. Rukaviká
mnoho nevydlal— vlastn pranic, nebo jsem chodil všady
v uniform — tudíž s pracími rukavicemi.

S Vénou [= Vincencem Quisem] se vyvinulo nco no-

vého — totiž nedlní karban; hrajeme vždy o 6—9 v nedli

veer s [bratrem] Edou breberku, v kteréž jest Véna krut
obtahován, protože znaje hru nevnikl do jemných jejich

malikostí. Za vyuenou musí ovšem každý zaplatiti —
vzpome si na džbery slz, které Eda vyronil, než se vyuil
námi.

Doufám, že nyní Lumíra správn dostáváš, Lac[inou]

knih[ovnu] také svdomit posadám.

Máme n\^ní prázdniny velikononí, as svj rozdlím
mezi jurisprudenci, básnní a jak se rozumí vojnu.

Jak jsem se post festm dovdl, jest a byla Gabriela

A[. .]ová do mn skuten zamilovaná, a stará (matka její)

o tom ví, má na mne vztek atd. — myslí si snad syn toho

chudáka, který byl v Ústí [n. O.] berním**) a Gab[riela] má
,,pár stovek"; stará je prý osoba zcela sprostá; Kornelii

prý povsila nkomu na krk a s Gab[rielou] se nejspíš totéž

stane. Ostatn— zajímá-liT to— povím Ti ty klepy ústn.

*) Denník ten se nezachoval.

**) Rozumnj otec Jos. Kaizla.

33
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Šera duch.

I.

Sám a bez cíle jsem chodil,

Tam po divokrásných horách,

Po tch roklích, po tch luzích,

Kamž tak asto se mne vodil

Podél vody jasné, ilé.

Kteráž se mnou pospíchala

Dolv s bory pes skaliny

Pes kapradí rozbujilé

Ješt istá, jasná, hravá
Ješt plna nových bájí.

Kterak prýští z útrob hory,

Opustivši lna tmavá,
Kterak vše tu plno ladu.

Plno pvabv a kvtu.
Bez bolu a bez pohromy
V horských lesv vábném chlr-Ju —
Podél vody v zamyšlení
K údolí jdu — mysl byla
Rozervána — zasmušila.

Hledající umírnní.

Jak tu v Vás, Vy hory, milo,

Vše tak isto, vzdušné, svží.
Vše tak, jako z tvrí ruky
Pírody se vyprýštilo;

Vše tak jako pede vky,
Jaro v prvním dtství lidstva

Nedotknuto, nezkaženo
Jeho chtivostí a vzteky.

Borem vný vánek tká,
Pohrávaje ve vrcholcích.

Bud šumot bez ustání,

Jak když proudí klidná reka
Mezi olším zádumivým.
Jak když u vysokých klenbách
Chrámu varhan hudba zvuí
Souzvukem velebn tklivým;
O té hudby! — jak mne mocí
Uchvácela, pokoila
Vodíc v dtskou mysl obraz
Vných oh, vných nocí,

Obraz mužv, již jen žili

Trýzníce se u pokání
Za svých otcv jirovinní,

Aby boha usmíili;
Obraz bídy bez tšení.
Obraz to života lidstva. —
Pro ten bh je tvoí, všech když
Dílem hích a utrjjení!

A te — hudba širých borv
Velebná i neumlá
Mohutnj' než v dusných chrámech
Táhlé zpvy mnišských cliorv

V mysl vniká, mysl chvátí
V kraje žel! nadzemské vzná;í —
V kraje pravdy, dobra, krásJ^
A hle, mysl rázem tat
Všechna pouta, která v šiji

Vložilo jí lovenství,
Jásá orlem, kterýž v horách
Stopy lidské ruky niijí.

O to volnost, kteráž reky
V pouta spjaté neopouští,

Vru sílí, tuží odpor
Uí povrhova vzteky
Tyranv již muka strojí,

Ubohých snad víc než bídných:
Volnost to, jež nejkrásnjší
Odmnou po zdárném boji.

Kterýž u tvém nitru plane.

Co jsi poznal zlo i dobro,
Kterýž, dokud ducha víže.

Tlo nikdy neustane.

Na peruti uvolnní
Vznášela se mysl v výších —
Jako skivan nad krajiny —
Znova jarním rouchem stené
Vzlétnuv — stane a se vznáší
Jásající, švcholící —
V výších, kamž mne mnohdy vznesli

Snové plašší te a plašší. —
Tam jsem stanul— vždy kéž stanu!

—

Hled v tvá svým ideálm.
Pate, co mi nejsvtjší.
Jako knz u svatém stanu.

Vida u všech dobrou snahu
Leda v cestí zabloudilou.

Nikde lež — le nevdomí —
Ó vše dobro — jenom dráhu
Teba zjevit — teba hlasu -

Jenom hlasu plna síly,

Plna lásky k lovenstvu,
By mu hlásal jeho spásu —
Teba svtla v svta kraje,

Ježby bludy rozptýlilo,

A tak všechnch vli svedlo.

Svítíc dál až k prahm ráje

Jako bystin píval z jara

Pomohutný, nestavený.
Takou silu v nadšení te
V sob cílí mysl jará —
K inu! K inu — kvapím letem
Já Um hlasem chtl jsem býti,

./('/ tím svtlem chtl jsem býti!
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1875. 25. kvCtria. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanou i.

...Pedevším podotýkám, že jest 10 hodin veer—
krásný veer, tichý a svdný; chodil jsem trochu po mst,
jako te asto bolí mne zase hlava, a opt jako asto jsem

velmi mrzutým. Bývalo to jinak se mnou v tchto dobách;

ped dvma léty jsem miloval ješt Bertu, ped temi léty

jsem ji poínával milovati a blouzn chodíval jsem po Kin-

ských zahrad skládati nejlepší své básn z Vlasti, v loni

nevím, co jsem dlal — ale podívám se do denníku — už

vim — byl jsem v nejvtším rozproudní básnickém, sepsal

jsem tehdy onen dlouhý dozpv k Vlasti a žil jsem tak

krásn svým ideálm; bylo to loni v kvtnu, kdy jsem Vénu

[^ Vincence Quise] naposledy hledl obrátiti na svou víru —
zjevoval jsem mu vyšší snahy života, mluvil jsem o národu

našem — o lovenstvu — o nesmrtelnosti.

To bylo ped 3 roky — pedloni a loni; už loni to byly

pouhé — pouhé sny, samá tužba, samá myšlenka — však

byl jsem pece blažen a spokojen. Od té doby je se mnou

vždyh a he; málokdy vyšinu se na své druhdy hledišt

— zídka — vždy ideji, jsem velmi zamstknán a tím —
však snad i mimo to — jaksi všedním, poínám se stávati

velmi obyejným lovkem; jak se to dje, vidíš na píklad

v tom, kterak my jsme tu spolu v Praze obcovali.

Tak mnohé vznešené vci jsme si písmem vypravovali

— a když jsme byli pohromad — hráli jsme v karty, pili

jsme atd. — byli jsme tmi nejvšednjšími, duševn nej-

sprostšími lidmi; tak to jde stále u mne, mluviti nemám

s kým a psáti mnohdy není vhod, nebo nemožno a pod.

Takž lovk všechno svoje lepší smýšlení ukrývá v sob
— a za tím z vní ten sprostý svt vší silou psobí — a

lovk se mu odpíraje pozvolna podává — bald sinkt er

hin — a než se nadje — vidí, že nemá více emu odpo-

rovati, že smýšlení jeho splynulo s oním nekoneným, sv-

tovým bahnem.

Tak daleko sice te ješt nejsem — a Ty tím mén —
nebo jsi mladším; bohu díky, podaí se mi nyní ješt nkdy
v\^šinouti se na bývalé svoje vyšší oproti svtskému poí-
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nání stanovišt; považuju nynjší dobu, kdež mám mnoho

a mnoho práce, za dobu pechodní, není mi práce ona

o sob na odpor, však rádbych alespo tu i onde ml chvíli

oddechu, chvíli, v kteréž se lovk vzpímí a vztýí a roz-

hledna se jde opt znovu posílen ku práci.

Jsem nyní stále u velmi špatném, bídném rozmaru;

brzo njaká tlesná, brzo duševní boles mne tíží.

Je nyní máj— kde kdo mže, se raduje — miluje; a já

se tu poád plahoím a du — však bez vdomí, že po práci

— by i sebe pernjší kyne rozkoš — by i sebe menší —
by i prozatím jen smýšlená. Co podnikám, se mi zmaí —
a aby míra byla dovršena, nezkazí se to ihned, nébrž, když

jsem spatil, jak utšen by mohla rozkoš se daiti — když

krásný byl všeho poátek. Pohle na pomr mj ku Ga-

brielle [A—sové], milovali jsme se — však po prvním se-

tkání jsem s ní více nemohl mluviti. A tak to jde všude.

Mezitím upomínky, které mn díve mysli dodávaly —
vadnou a blednou a jen nkdy jako msíní stín zakmitnou

se — více k žalu nežli k povzbuzení a k nadji.

Vidím, že mi krásné doby mládí vihled prchají a

míjí; co nevidt stojím u prosted nahého, drsného života,

musím hledti, abych alespo špetku idealismu z doby té

zachoval.

K tomu — chci íci k té rozervanosti mysli piiují
se však ješt jiné vci; pohledni na naše národní postavení,

kteréž mysl mou díve tak mocn zaujímalo! Jsou oka-

mžiky, kde lovk prese všecko strannictvi stane a pohlíží

k celku. Ze to mysl nerozveselí — samo sebou se rozumí.

A pak dále, lovk — alespo já — jesl nyní prozatím

bez urité víry, jest to stav nepíjemný, s žádnou positivní

vírou nelze se naprosto spátelili, s positivní nevrou tím

mén; že se materialism v posledních koncích — nebo teba

v prvních poátcích zakládá na (k)mnnkách, kteréž sluší

zrovna tak ucili, jako že bh jesl Irojjediný ~- laké snad

Ti už napadlo. A takž mysl opt tká, opt jesl v lozpacích

— opt jest rozervána.

Za velmi dobrý lék považoval bych — alcsj^o na as,

snad na dlouhý as — lásku, skutenou, ohnivou, istou
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lásku: však všecko snažení jest niarno, kam pohlédneš,

spatíš bu dvee pevn, nedobytn zabednny — míním

úzkoprsos u nás obvyklou v ohledech spoleenských —
anebo vrata každému otevená. —

Však jsem se již dosti nastýskal. Jiného mnoho psáti

nemám. Pracuju nyní as od 14 dnv o práci, na kterouž

jest vypsána cena (40 zl.) — není ovšem o tu cenu, nébrž

o jméno, kteréž tím získati lze; jest z oboru práva civilního

(o zástavním právu k nemovitým vcem) — partie to v ra-

kouském právu nad míru pochybná, od každého jinak po-

jímaná; doufám, že do posledního ji dotrhnu, pak se opt

vrátím k pravidelnému pipravování se k rigorosu, kteréž

bych v listopadu rád odbyl. Vojna ovšem mnoho práce

nedává, ale protivná je pece nad míru. S Vénou [== Vin-

cencem Quisem] chodím neprav mnoho — ale pece; ped-

mtem rozprav jsou vtšinou hlouposti — ale za nedostatku

lepších vcí, dobré. Berta bude se snad v íjnu nebo v listo-

padu vdávati — to se mne nyní už ani dost málo nedotýká.

S [Karlem] Paulem jsem si asi v beznu a v únoru po

dlouhé dob k mému ponuknutí poal dopisovati, dne

19. bezna naposledy jsem mu psal — však on doposud

neuznal za vhodno mi odepsati. |

1875. 1. srpna.
Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.\

Pravda jest, že nemám mnoho asu, zejména zpsobi-

lého ku psaní asu. Te jest práv v nedli po obd —
než odejdu k Vénovi [= Vincencovi Quisovi], napíšu

Ti nco.

Jest to nad míru interessantní pedmt studia, o em
jsi se v pedešlém dopisu zmínil — míním stedovké ro-

mány, krátký as jsem se tím ped dvma tuším lety za-

})ývai _ v tom práv ase, když jsem byl ohnivým ctitelem

romantiky, a tím íci nechci, že tomu již tak není. Nej-

krásnjší jest ovšem doba romantických básní francouzsko-

keltických, jejichžto pedmty v kronikách Turpinov

(Francouze) a Geoffreye IMoumouthského (Angliana) slo-

ženy a nakupeny jsou, prvá obsahuje nejvíce cyklus bájí
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o Karlu Vel[ikém] a co s tím souvisí, druhá pak báje kel-

tické (krále Artuše a stolový kruh).

Blouznil jsem za asto o krásných asech jihofran-

couzských troubadourv — o tch zpvech jejich plných

nadšení pro lásku, chrabrost a udatenství a pro víru a lásku

kesanskou; ten moment kesanský jeví se ve všech tch
bájích velmi ušlechtilým a ušlechujícím — jest to ješt

to pravé, ryzí kesanství. Bohužel, že ty asy velmi brzo

se zmnily, již ku konci válek kižáckých nacházíme ve-

likou mlkost a sprostotu, kterj^chž ím dále tím více pi-

bývá — až pak veškeren cit a veškeré nadšení vymizí;

už t tomu ve 14 stol. žádný nerozuml, o em zpíváno

bylo za století XII — vždy juž byly podmínky zdaru a

zkvtu onoho rytísko-romantického života dávno vymi-

zely a zachovala se pouhá nepojatá forma (Don Quijote).

Tch krásných látek romantikv zmocnili se pak ze-

jména v Nmcích knží a bodí ,,burgi", kteí blbostí

a nejapností svou vynikají nade vše; jenom lásky se pi-

drželi, však jen hrubé, smyslné stránky — a tu pak máme
mnohé ty stedovké romány a kroniky.

Z francouzské pdy dostala se romantika do Itálie,

kdež s velikým zdarem pstována byla v XI a XVI století;

jména básníkv jsem namnoze juž zapomnl — vím jen

T. Tassa, Ariosta — jak se jmenoval spisovatel ,,Orlando

inamorato" už nevím — též ,,Bojardo" a j. Však v Ario-

stovu Orlando furioso složen jest peveliký díl všech tch
starofranckých a keltických bájí, kterýchž se pak zase

chopili v XVIII a XIX století (Wicland). Jest to skuten
pekrásné tení — mnoho poezie a mnoho krásy; tu i onde

ovšem láska pespíliš ohnivá, však to se snáší.V mi, kdybych ml kdy a neloyl ukován k tm svým
prosaickým pracím, vrhl bych se usilovn na studium tch
krásných látek šedého dávnovku, sám ovšem pi tom

tvoe a pracuje.

Ty jsi ve mnohem lepším postavení — najdešli, co T
zvlášt vábí, máš asu dosti, aby si se tomu dosti dkladn
oddávaly— ale já bych se te už vztekl — a to bude trvati

ješt celý rok. Te se už velmi dlouho zanáším úmyslem
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nevnovati se ani soudni služb ani advokacii, obé jest nad

míru fádni — prvé ješt k tomu c. k. atd. — au advokacie

kyne mimo to i možný nezdar a nouze; chci se pipravovati

k uitelství na vys. školách a sice pro politické hospodáství

a nco k tomu; hmotné vyhlídky ovšem nejsou píliš stkvlé
— alespo z poátku ne; zajímá-li T to, povím, jaké asi:

po doktorátu vstoupím k advokátovi — vždy musím žíti,

tam asi 2 léta budu — ovšem poade pi tom studuje, pak
3. rok bych hledl dosíci stipendia docentového a šelbych

bu do Anglie nebo na njakou nmeckou universitu (do

Lipska nebo do Tubink k [A.] SchaeíTlemu); 4. rok bych se

habilitoval co soukromý docent (bezplatn) — pi tom
ovšem jsa u advokáta; asi 3 léta byl bych docentem snad

mén snad i více let — pak mimoádnými profesorem asi

5 let (služné asi 1200 fl a Jvolejné). Záleželo by mnoho na

tom, jakým bych se osvdil — a podlé toho mohlbych

i za 3 léta býti ádným profesorem.

Však to je vše plán •— te musím pedkem dlati rigo-

rosa; rozumí se, že hlavním cílem mým jest a bude všude

pracovati o zvelebení a povznesení národa svého.

Te ješt nco o své lásce — Jde to nyní náhle s kopce

— ce rozumí! — když nemohu s ní ani mluviti; v pátek

jsem se dopustil již skutené nevry, a jak se to u mne stane,

jisto jest, že už nejsem zamilován. V pátek totiž jsem na

stel[eckém] ostrov jakousi dívku (ale žádnou dorotu)

oslovil a bavil jsem se vj^born, ba i líbal.

Mám zase v pondlí rendez-vous, budu hledti, abych

Anince co nejdíve dal výpov; mimo to mn ta ,,roman-

tika" pi tom je velmi nemilá a okrádá mne o píliš mnoho
asu. Tak je to u mn jako vždycky; když skuten by se

láska ujala — utlumí ji nepíze okolností — jeslí pak by

se tu neml lovk státi Pyšišvorem z Humor, který pi
svitu luny pje ve vyzáblosti a hladovosti svoji bolné písn.

Studuju te juridica a militarica zárove, avšak prvé

jmenovaných budu museti brzo zanechati, nejvíce mne
hryže — a vypálil bych proto ihned kteroukoliv ves — že

tu musím celý as v Praze ubrnti; leda v íjnu bych si

vyjel — snad do Osí — se trochu zotaviti.
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z tch vojenských vcí snad dostanu co nejdíve njaký
stevní a žaludení katar.

Te netu krom denních listv pranic— ani tu Osvtu
již netu— však si to nahradím po I. rigorosum— nejhor-

ším to ze všech, kteréž asi na poátlcu prosince dlati chci.

1875. 6. a 7. srpna. Karlín—Smíchov.

' Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Práv probíhá novinami zpráva, že mnozí chorvátští

i slovinští spolkové chystali se k výjezdu ku bledským jeze-

rm ;
pro dležitosti hercegovské*) upuštno od zámyslu

toho a fondy k tomu cíli urené vnovány byly povstalcm.

I v Praze se už sbírá — jak soudím z Tagesbote a B.

poato s sbírkami v hostincích, nebo se dotený list

proto na nár[odní] stranu' utrhl, zaež mu od ,,Politik"

splaceno bylo. Politik, ech a j. listy byly vera pro pro-

volání k vli sbírkám zabaveny, však Pokrok dnes juž

uveejuje 1. seznam píspvkv.
Zdá se, že se chrabrým povstalcm doposud dobe

daí; kníže [srbský] Milan jakož i Nikita ernohorský za-

sluhovali by pro svoje otálení a dolízání do Vídn, aby

je poddaní šmahem vyhnali.

Sejdeš-li se na cest své po Krajin kde se Slovinci,

zajisté, že o povstání tom mnoho uslyšíš; zde se o nm
velmi mnoho mluví, a tší mne to nad míru: nebo v tom
vidím jasné znamení národní uvdomlosti — netoliko

eské, nébrž slovanské vbec; zejména spojitost jakási

mezi Cechy a Jihoslovany vyvinula se od nedávná majíc

ovšem také pvod svj ve píslušnosti obou kmcnv neb

alespo ásti jejich k Rakousku.

Volby v Chorvatsku vypadly o])posici velmi dobe —
na místo jediného díve Makance nastoupila ptina sn-
movníkv jakožlo státoprávní ojiposicc.

*) Na slovanském jilm ujamení národové poali lámati tížící je pouta

turecká. Povstání vzniklo v Herccfíovin a rozšíilo se na veíkeré turecké pro-

vincie slovanské. Následek toho byla válka, klerou poalo Srlisko i)r<ili riuveku;

Cechové se sympatiemi |)r()vázeli hoj Slovanu za syoixidu a ponulali sbírky

ve prospch bojujicich.
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Pokra. na Smíchov dne 7. 8. 1875.

Vera ztrávili jsme s malými pestávkami, celý den

od 7 ráno do 6 veer pi praktickém cviení v pekárn*),

proto možno mi nebylo, list tento dopsati, za chvíli musím
i dnes do pekárny. Pohoda jest tu nyní velmi mnivá —
stídá se déš brzo s vedrem, brzo s podzimním chladem;

doufám i peji, abysi tam, kde se nacházíš, ml píznivjší

as. —
V minulých dnech zemeli dva našinci: statká Riedl

a pan Kose, jenž akadem[ickému] t[enáskému] spolku

1000 zl. odkázal, mimo to zemel njaký kasiák — nevím

ješt kdo— nebo s kasina vlaje erná fángle; co znamená—
co asi?

1875. 29. záí = v den po sv. Václavu. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

Vztekem se tesu, chápaje se práv nyní péra; Ti psi,

lotrové, darebáci, líné smrduté mrchy, darmochlebové

a zhovadilci podrží si nás na vojn až do 6. nebo 7. íjna.

Del jsem jako pes, abych byl dne 1. X. ke zkoušce pi-

praven, a byl jsem již takka hotov — tu znenáhla, že prý

bude až 4. poátek zkoušek. Nevím, co mám tch 7 dní

dlati, co vydeno, zapomenu — a znovu díti, je mi

hnusno; jsou to naveskrz vci, kteréž se ihned zapomí-

nají — samé íslo, samý odpor, samý nesmysl.

Další dvod ku vzteku: Chtl jsem tedy — a hrom

do toho 6. nebo 7. jeti pry ze smrdutých ulic hlavního

msta — a psal jsem [strýci] Rodlerovi [v Krumlov],

jenž mne zval, že pijedu; zárove s Tvým došlo psaní

od tety, že práv pracuje k optnému porodu — tedy nic

a musím jinam.

Toho je dost — vi! a dále. Te se du dlouho a dlouho

-— budu dlati a udlám zajisté zkoušku — pak chci až

do 20. (nejdéle) íjna pobyti nkde venku, naež nastane

nové horší pracování k rigorosu.

Hezké to vyhlídky— a pi tom lovk nemá poád nic

— žádné potchy, žádného oslazení.

*) Jos. Kaizl sloužil na vojn pi sboru zásobovacím. H

34
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Již po msíce a msíce jsem vyjímaje denních listv

pranic neetl, ani tu Osvtu jsem nerozezával — pokud

jsem ji obdržel.

Nezdá se mi ješt, že jsem už úpln vyschnul a se-

všednl, avšak jde to náhle s kopce.

Nedávno jsem zlostí a žalem breel, že [Gustav]

Pfleger zemel — a Bohumil Janda prý práv umírá.

Tvé nyní psaní mi pišlo nad míru vhod — pracoval

jsem práv (ue se statistice vojenské — dle sítání z roku

1859!) — avšak vlastn jsem zahálel — nebo to všecko

už umím a jen to tak pehlížím, abych nezapomínal.

Máš pravdu, ty asy až do r. 1861 (do té doby myslím,

kde vlastn poala naše politická existence) — do tch
as byli jsme jako rodina, samá láska, samé jednosvorné

snažení. Musím sebe citovati

:

Tak s duši mou, dávnosti, uchvátila

že o Tob jen v marné tužb sni,

že vše co mimo, stinná roucha Ivryl

že všude pusto, žal a zoufání.

Mnoho bych mohl uvésti, z jedné doposud ponkud
ádné práce své, však znáš to beztoho.

Jen se piiuj, ti mnoho, co nejvíce mžeš kla-

sických a dobrých spisv — zejména bych Ti také trochu

národního, lépe politického hospodáství odporuoval. Ne-
dlej radji nyní sám nic více, než jakési úkoly slohové,

o emkoli smýšleném nebo od jinud vzatém a pipravuj

se ku spisovatelství. Máme teba solidních pracovníkv —
ne ledabylých ochotníkv.

Ty asy, kde u nás bylo všechno Idasické a dobré

jsouc eským, chvála bohu, pominuly, i u nás teba na

'^lysli míti vždy cíle veliké, — by teba i nedostižné.

Hle pi tom, abys také v služb své vynikal —
vždy ostatn vím, že byste pozoruješ a všeho, co fortclným

se jeví, si všímáš. [JUDr.] Alfréd [Kaizl z Vídn] tu ne-

dávno byl a pravil, že takovým lidem kyne povýšení,

kteréž samo k nim pijde, bez podpory a protekce.

Je teba míti slušnou existenci, al)y dail se pokrok
duševní; ony veliké zjevy, kteréž v chudob a nouzi ne-
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smrtelnosti dobyly, jsou pece jen výjimkami — bojem
o existenci zmai se pece vždy ást duševních sil, kteráž

obrácena býti mohla k jinému smru.
Píšu tu dnes jako njaký mentor — ale odpus, já

to jaksi také sob píšu.

Co já budu dlati, to dosud jasn nevím; jisto však,

že se oddám studování, abych mohl se státi profesorem na
vys[okém] uení. Do státní služby nechci (míním k soudu)

a u advokacie je nyní tak. málo vyhlídek, že bych snad
mohl vn zstati koncipientem.

Te budou zase volby*) — jakým svátkem bývaly jindy
— a nyní bych je proklel, a to všecko p vé z Mariánské
ulice**) zavinih; však zdá se, že to s nimi se chýlí ku konci—
alespo hmotn jsou tém na mizin; a nedostatek penz—
ten by jim zaal žílu dkladn. Nejhorší zbraní proti

politické nebo jiné stran jest podkopání hmotných pod-

mínek života a zdaru. —
Tvou zakázku co nejdíve objednám. Svou známos

na malém námstí jsem úpln položil ad acta — z dvodu
velmi jednoduchého, ml jsem býti pátj^m kolem u vozu —
jakýmsi baviem — jen tak mimochodem — a to s bohem,
Aninko.

Na stel[eckém] ostrov nebylo nic — te jsem zase

mluvil s jednou krásnou dívkou — ta ale také zase nemá
píležitosti se mnou o samot se scházeti a co s tím! Zkrátka
nemám praniehož.

Du nyní doma celý den, veer v 6 hod. scházíme se

s Vénou [= Vincencem Quisem], jdeme na procházku, pak
hrajeme —- 1 hodinu kuleník a po 8. jsme zase doma.

Práhnu již po tom, abych se dostal na venek — a by
tam i sníh už byl. Pojedu te nejspíš do Osí.

Bylo by mi velmi mílo, kdybych tam od Tebe njaké
psaní dostal — obšírné, o Tv\xh plánech a pracích.

Strýc [dr. Edmund Kaizl] kandiduje zase pro volby

do íš. rady v okr. karlínském, eskobrodském, koste-

leckém, brandýsském atd. Doufám, že tentokráte prorazí.

*) Doplovací volby do íšské rady, vypsané na den G. a 12. íjna 1875.

**) Rozumj: politikové, seskupení kolem „Národních Listti".
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Nyní na zdar — na Monika udeím — neposlal

m . . . . s už dv ísla Osvty — a to je podnikavý, ilý

knihkupec.

Dne 1. íjna.

Bohumil Janda pedvírem v Podbradech zemel.

Zkoušku dlám v pondlí.

1875. 14. listopadu. Smíchov.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

. . . ert mi zase dal porouchati pravou ruku — takže

jsem po celý týden nemohl psáti, leda levicí. Nebudu
Ti dobrodružství svoje na dráze záp[adní] vypisovati,

tolikráte a tolikráte jsem to již vypravoval; že toho mám
už po krk; jedin podotýkám, že bych velmi snadno byl

mohl o život pijíti, tak že bych — však zkrátka vy-

vázl jsem.

Svrchu jsem se dotknul svého nynjšího rozmaru,

jsem te vbec suchým a nepístupným jako kra ledová;

nediv se, sedím celý boží den a studuji -— s radostí nkdy,
nkdy s nechutí. Výše nesmím vzpomínati — vytrhoval

bych se a málo bych udlal, mámt už zamluvený termín

k nejtžšímu ze všech rigoros ke dni 22. prosince. Nu
a tu si považ, vera mla Ber, a [Quisová] svatbu. Ani

jsem nemyslel, že mne, takového nyní ledového muže,

se to dotkne; a ejhle, velmi se mne to dotklo, takže jsem

nyní pevelmi sklíen a zasmušilým. A vru nevím, pro
bych byl smutným; oživly se v srdci mém upomínky,

kteréž dávno již jsem byl pohbil, upomínky na nejkrás-

njší, nejluzn ší asy mého mládí, na city tak vznešené,

tak isté a bez poskvrny, že nejsem již více schopen ani

jich pojmouti, nercili znovu zase je cíliti a sd letí. Byla to

láska v kouzelném prvém rozvoji — vznešená nad kal

a neest, kteráž svtem rozestena — srdce moje nebylo

ješt uchváceno tím morovým dechem obecného života —
— ješt jsem snil — ješt jsem l)l()uznil, stoje nade svtem.

A te hluboko, hluboko jsem klesl; te slojím v nm,
v lom proudu všedním a dusícím; ten pel nelíenosli, ne-

dotknulosli seten již z cilíiv a snah mých, všude již
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hydra hnusných a smyshiých zámrv stíká jedovaté sUny

svoje — není tu více té nezkalenosti, novoty a neporuše-

nosti. Ó byl jsem tehdy jiným — a více takým nebudu.

Tak mi je dnes, když B[erta] již jest vdanou; ne

žebych snad ji ješt miloval — však cítím pedce, že bych

ji milovati dovedl, tak žhav, tak od srdce jako ped lety

— však radji pry, zrádná myšlenko — pry ode mne!

Nevím, mám-li se tomu radovati, že mi zase jednou

tak jest, jako nyní ^— i mám-li na to sob naíkati; ztratil

jsem tím dnešní den (nedli) pro práce svoje, avšak srdce

a mysl moje mnoho získaly. Dobe nkdy býti vyrušeným

z klidného bhu života, dobe nkdy vznésti zrak k vý-

šinám, s kterýchž jsme sešli k proudm žití obyejného.

Píšeš Vincovi [Quisovi], že sám zaasté dumáváš,

vysýlaje pohledy do šeré tém doby dtství; i to, prosím

T, i to asto, bu radji blouznivcem — bu jím co

nejdéle mžeš; hle, stojíš sám a sám v tom víení ze-

všednlých snah i vli — a ten vír jest tak mohutný, tak

doléhavý, že kus po kusu strhá s Tebe to vznešenjší

Tvoje smýšlení, pomalu, aniž se nadáš, T uchvátí— a pak

je tžko se vymknouti. Bda, když lovk tak „vy-

stízliví", bda, když nabude „rozumu", bda, když ku

krásným a ušlechtilým snahám mladosti své poal po-

hlížeti jako ke bludm a pokleskm nedosplého mládce.

Já jsem nyní v nemilém, v nepíjemném poád roz-

položení — ba radji a eknu ve velmi nebezpeném^

Mám stále (juž po celý rok) tolik práce, že nelze mi tém
ani okamžiku oddechu duchu svému popáti; odložím-li

uení, chce tlo býti ukojeno — a tak se to stídá a vy-

stídává bez ustání; když pak nkdy v duši mé svitne,

když prodere se njaká upomínka a snaha njaká dovolává

se uskutenní — tu musím vše odložiti — vše pozdji,

te nemám kdy, musím studovati. !•

A tak mi zbyl nyní jeden cíl, vlastn ješt lip jenom

jediná cesta k cíU tomu — prospti národu svému, a cesta

ta slov horlivá práce a studium; státi se dokonalým

v tom oboru, kterýž jsem zvolil— a pak, pak snad naleznou

se prostedky ku zmínnému cíli.
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To jediné smím te na oích míti, nšlechování mysle

a vkusu, poezie, láska — vše to tam, vše odloženo; pravím
ješt odloženo — ale snad už zavrženo; neodkládej ta-

kových vcí nikdy, nikdy, dokud nemusíš. Snad na mn —
možná — uvidíš výstražný píklad.

A te zase, drahý brate, nkolik slov jenom k Tob.
Nevyrostli jsme sice pospolu v stálém spojení jsouce,

protože byl jsem mimo domov; však pedce byli jsme sob
vždyck}^ nejbližšími; chodili a obcovali jsme spolu co hoši;

když jsme v Litomyšli spolu rok pod jednou stechou
bydleli — tu ovšem jsme se rozcházeli; dozrával mj duch
práv v tom ase, kdežto bys ješt díttem. (Že tomu tak!?)

Až tu v Praze jsme si lépe rozumli; podivno, že práv
mezi bratry tak málo mluví se o vcech, kteréž nejtaj-

njších, však asto nejdležitjších zámr i zájm lidských

se týkají; málo, velmi málo jsme spolu mluvili o snahách

sv^Th; jeden jen hádal i uhodnul o druhém, však varoval

se mu s tím se sviti; nevím, nebylo-li by to tak potrvalo,

kdybychom se nebyli rozešli — snad zajisté, Ize-li souditi

z dob, kdy nyní nkdy pohromad býváme. Však pedce
ze všeho usoudil jsem tolik, že jsi více, než obecn\^ student,

že máš snahy vznešené, že máš pevný, dobrý základ pro

mravní vývoj svj; a proto jsem si T vážil, a doposud si

vážím, jakož vbec každého lovka, u nhož vidím, že zisk

a tlesní blahobyt nejsou mu nejvyšším cílem snah. Já ne-

vím, pro na to astji myslím, nevím, pro kolikkráte se mi
zdá, jakobysi poínal mniti se —snad byl to duch, kterýž va-

nul dopisy Tv^^mi, i byl to pouhý pelud, pouhá domnnka?
A je, co je, nezazlíš mi, když T prosím, abysi setrval, abysi

vzdoroval a sob sám byl záštitou a sám byl vším. 'í i
Skoním nyní, nechtje více do tohoto psaní mísiti pro-

zaické historie ze života; podám Ti zprávy lecjakés j)ozdji,

až mi odpovíš . . . Jsem od 10. í. m. starostou „Všehrdu".

1875. 23. prosince. Praha.

Jo.sY'/ Kdizl bratru Eiuanovi.

.... Ba vru jsou milé ty vánoce a mn — abych
ponkud ,,os()l)níiir' se stal -- mn |)rá\o lim milejší,
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protože mohu odpoívati na vavínech, kterýchž jsem vera
u rigorosa vydobyl. Udlal jsem je, jak nejlépe se udlati dá,

„einstimmig mit Auszeichnung". Otec, [bratr] Eda, Véna
[=: Vincenc Quis], Huiych [— dr. Hur>'ch z kanceláe dr.

Edmunda Kaizla] a j. byli pítomni, šlo to vj^born; ale

již od verejška mne hlava nesnesiteln bolí.

Strýc [dr. Edmund Kaizl] k rigorosm — jest to ve-

ejná zkouška — pijíti nemohl, protože byl v Horažo-
vicích.

Nemám již ani chut ani kdy pokraovati — až budu
zase tišším a mén rozileným, napíšu Ti více.

1875. 16. a 17. ledna. Praha.

Josef Kaizl bratru Emaiwvi.

Práv v as pišel nyní v necfli dopoledne dopis Tvj
k otci, v nmž mne optn upomínáš, abych Ti psal, pravím

v as, nebo zítra už zase se zapáhnu.
Od 22. pros[ince] m. r. oddal jsem se až do nynjška

pusté zahálce, nic. pranic jsem nedlal, leda že jsem n-
kolik dobrých knih z Mat[ice] lidu peetl.

Co íkáš Max. Rumpáloví?*) Je to krásná látka, je

to perla, kterouž prase dostalo do tlamy; z látky té bylo

by se dalo mnoho udlati — však co sepsal Stankovsk\%

vypadá víc jako kronika, než jako historický román. Z toho

bylaby tragedie — vlastenecká tragedie, jenže by v ní až

píliš mnoho d . . . ák bylo: Ferdinand, Kamilla, Neu-

hauser a snad celá strana proti echm stojící. Za to však

primátor, Kern, Anežka, Brand a j.

Dále jsem etl 5 nedl v ballón [od J. Verne-a], Štol-

bovy Humoresky, pak Paíž v Americe a konen knz
Jan [od Bohumila Havlasy], jemuž také mnoho se ne-

dostává, a mnohem výše stojí než Max. Rumpál.

Byl jsem^— jako Véna [= Vincenc Quis]— dne 1. ledna

jmenován c. k. akcesistou v reserv a takž jsem od 6. t. m.

pronášel ustavin svou novou 60 zl. pohltivší uniformu.

*) Josefa Jiího Stankovského román INIaxmilian Rumpál, prachatický

primátor, vyšel v Matici lidu.
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A propos — na Osvtu jsem pro nedostatek penz
podnes ani Tebe ani sebe nepedplatil— nevím, zdali [bratr]

Eda Lumíra pedplatil— ostatn má vše to [bratr] Éda na

starosti.

Maje rigorosum odbyté, mne velmi potšilo, jest to ve-

likou zvláštností nynjšího asu udlati rigorosum judi-

ciální (t. j. ze všeho nyní platného práva) s všeob. vyzna-

menáním (t. zv. cum applausu); rozumí se, že mezi zná-

mými a ,,páteli" tím rozníceno mnoho zlosti a závisti.

Nevím ani, ,,ési" jsem Ti už psal, že jsem od listopadu lo-
ského roku starostou ,,Všehrdu", kterýž zdárn si poíná.

Ve stedu jsem byl na plese, poádaném mstem Smí-

chovem ve prospch chudiny, dobe jsem se bavil — ale

nic více, nesmím se te zamilovati.

Pjdu ješt na akad[emický] ples (19. t. m.) a pak

v únoru na ples hosp. klubu; v beznu nebo poátkem
dubna bych rád dlal rigorosum historické (právo ímské,

církevní a nmecké) mnohem snadnjší než prvé, pak

v ervenci dojde na poslední t. zv. politické (státní právo

všeob., stát. pr[ávo] rakouské, správní vdy, polit, hospo-

dáství a finanní vdy).

V prázdninách pak bezpochyby zase na jih se podívám,

snad k Tob — a nevím ješt pranic a nemám penz pra-

žádných; považ, každé rigorosum stojí 60 zl., které zapla-

titi strýc s babikou na se vzali.

Politické pomry jsou nyní jako k porodu pracující —
nevím, co z toho pojde, ale jsem, co toho se týe, pesimistou

a nedoufám pranic, celkem patrno, že s ústaváky se to

chýlí ku konci.

Zapomnl jsem íci, že jsem také peetl 93, kteréž

se mi velmi líbilo; ze slohu Viktora Huga lovk se mnoho
nauí; zdá se mi, že Havlasa (knz Jan) jej nápodobí —
alespo úvod tomu velmi nasvduje.

Dne 17. I. 1876. — Pokrauji te, protože vera se mi

nedostávalo chut; odpoledne byl u nás Véna [^= Vincenc

Quis], ])ravil, že žádáš, aby Ti koui)ena byla zdravovda;

nevím ale jaká? podívám se do psaní Vénova. V Matici

lidu vyšla též njaká zdr[a]v[ovda], kleráž ale za mnoho
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nestojí (od Kodýma); slyšel jsem, že nejlepší je spis n-
mecký od Dr. Boka (v Lipsku).

Tším se, že máte u Vás pedce njaké zábavy. Dnes

jsem zaal zase studovati — je mi to velmi nemilé, protože

jsem siln zlenošil, musím teprve zase navyknouti.

Letošní Svtozor poíná si velmi zdárn, vychází

o 2 arších a má krásné obrazy.

Te už vru nevím, co bych ješt psal, ledaže Svoboda

[list radikální] zaniklá, rovnž jako Hudební Listy a Da-

libor (výsledek to konkurence). etl jsi, že zemel Edvard

Novotn5% výborný filolog a výborný, snad nejlepší eský
tsnopisec? Byli jsme o 3 králích na pohi'-bu jeho.

1876. 3. února. Praha.

Josef Kaizl bratru Emanovi.

. . . Tším se, že se trochu bavíš, a T z pílišného

tanení z vlastní zkušenosti zrazuji, mn tanení o sob
jest nyní zcela lhostejné, a taním jen kvli jiným vcem,
ne k vli tanení; a co na tom také, netaním-li práv
s ženštinou, kteráž také neb onaké ve mn budí city ?

Chodím tu i tam také na plesy; v sobotu pjdeme
s Vénou [— Vincencem Quisem] na Šibinky Sokola karlín-

ského, kteréž b^^vají velmi hezké. Rád bych nyní se za-

miloval, abych alespo ješt ped doktorátem nebo ped
svou smrtí v Turecku neho užil a pedce povznesen byl.

Jisto je tém, že z jara bude válka; a takoka rovnž
jisto, že i já na tu vojnu pjdu; rád bych do té doby alespo

II. rigor[osum] odbyl, by i sebe chatrnji; proto studuji

nyní rychle a zbžnji, pijde-li v ^,'2 bezna .lozkaz mobi-

lisaní, pjdu v uniform ke zkoušce, nepijde-li, pipravím

se dkladnji. • Politická situace se mi nyní velmi

hbí, nedávno byl [J. S.] Skrejšovský— nejchytejší a nej-

podnikavjší to z našich mužv — na zvdy ve Vídni a

pinesl zprávy as toho smru:
1. ústaváci jsou úpln na psu — na dobro,

2. z jara jistá válka.

fácit toho: ,,po válce a je co je — myslí ústaváci. Není-liž

to dobré? Ve Vídni je strašná úzkos, všude pání: kéž by

35
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tu jen eši byli — vše by obdrželi, jen a pijdou. A pak

se tvrdi, že trpný odpor ujimá národu váhy a platnosti —
že zmalátuje atd. Pravda pro slabochy a mkké hlavy

trpného odporu není— ale pro muže pevných vlí a tvrdých

hlav není nade.

Kéžby konen nám jednou vyšla záe spásy! Vera
mla „Politika" dobrý lánek proti Vídeákm in specie

a ústavákm in genere, o tom kterak nyní velebí a do

nebes vynáší Deáka, at ped nkolika léty pro hany,

jedu, a spílání s dstatek nenalézali; proby náš [Fr.] Palacký
— kéž ho bh zachovati ráiž — neml podobného obratu

se dožíti. A dožije se, na to písahám. Jsem sice pessimislou

a nechytám se každého šustnutí a každého kmitu, za to

však jsem trplivým a odhodlan}^m, pesvden jsa v nej-

hlubších útrobách, že Cechové v boji nyní tak dlouho ve-

deném zvítzí.

Co se týe tení zábavného, psal jsem sice v pedešlém
psaní — ale nyní to už initi nemohu, protože jsem etbu
úpln opt zastavil po petení Pflegrova ,,Ztraceného

života".

Musím se vyznati, že o Pflegrovi nabývám ím dále

tím lepšího mínní; po dlouhá léta znal jsem toliko jeho

básn, a ty vru mi píliš se nelíbily; ale prosaické spisy

jeho jsou v skutku na mnoze výborné; Ztracený život jest

velmi krásný a trvám ješt hezí byl by, kdyby Pfleger

nebyl za dobré uznal vplésti to spiknutí karboná.

Stankovského proti Tob ujíti se musím, protože nezdá

se mi, že sob ve vypisování necudností a smilstva libuje,

ale jinak s Tvým úsudkem zcela souhlasím najm, co

názvu se týe.

V Laciné knihovn vychází nyní Král a biskup, tuším

od Stankovskélio; Lchlo dní byla dv ísla lac[iné] knfihov-

ny] zabavena.

Knz Jan*) — jak praveno, velmi se mi líbí, však

i v tom Ti za pravdu dávám, že vane jím jakýsi nnazivý

a cizí dech; román Jan se odchyluje od Ilerlošových Lim,

") Viz poznámku na str. 275.
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Že spisovatel zejm žádné stran nestraní, a ovšem knz
Jan patrn jest mu milým; tendence ta není beze všech

zásluh, nechce snad spor}^ domácí, minulé rozdmychovati —
a by to bylo jenom v pamti.

Abych nezapomnl: jsem te — asi od 24. ledna kor-

repetitorem u hrabte Buquoi (ili Bukvoje, jak mu Pavel

Skála ze Zhoe a po nm Stank[ovský] íká); chodím tam
tikráte v témdni vžd}^ na 2 hodiny a pipravuji jej k 2. státní

zkoušce (z tchže pedmt, z kterých jsem já práv ri-

gorosum dlal). Odporuil mne tam prof. [Ant.] Randa;
doufám, že nejmén 30 zl. za msíc mi dá.

Starý Buquoi jest siln pi histor[ické] šlecht, mladý
umí dosti slušn esky, rozumí se, že, kde mohu, mu vštpuji

náklonnost k našincm.

1876. 5. kvtna. Praha.

\ Josef Kaizl bratru Emanoui.

.... Bylo by škoda, kdybysi noviny, neobdržel, pro-

tože jest všude v nich velmi místn vypsána slavnost (ban-

ket) Palackého*), kteráž nad míru, ba nad oekávání
skvle vypadla; nechci o tom psáti, protože se sám doteš
v ,,Brousku".

Nového neudalo se, co by Ti beztoho známo nebylo;

vyrovnání s Uhry jest vládami dokoneno a hotovo; aby

se stalo zákonem, jest ovšem teba pijetí ze strany obou

snmoven v každé íši a schválení císaova, kteréžto však

není pochybným; že i parlamenty svolí — o tom nepochy-

bujmež, nebo nesvolujíce, sami by svou a svých stran nad-

vládu v šanc vydali. Postavení oposice — zejména eské,

jest tím opt a opt zhoršeno, boj znova prodloužen, se

všemi obtížemi a nebezpeími, ostatn nesluší zapome-

nouti, že Holienwarth r. 1871 — za nejnepochybnjšího

trvání práv zase obnovených státoprávních pomrv
vládl a že v stát jako v rakouském njaký státní pevrat

(coup état) vypadá docela jinak nežli v Anglii na p. —
Nicmén bylo by mnohem lépe bývalo — a vbec bude

*) Dne 23. dubna r. 1876 bylo oslaveno dokonení životního díla Fr. Pa-

lackého, jeho „Djin národa eského".
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vždy lépe, když boj náš co nejdíve dstojným zpsobem
dojde cíle, nebo trpíme nad míru.

Vzpomínám si, že nyní v Mariboru*) Ti snad bude lze

— anižby si postaveni svoje úední v šanc vydal, vstou-

piti do Mariborského ten[áského] spolku, cožby zajisté

pi nejmenším tu v^diodu Ti pineslo, že by si noviny

(alespo Politik) denn ítati mohl. Ovšem, jenom kdyby
si tím sob neublížil víc, než bysi sob prospl. Ve stedu

(3. kvtna) mli jsme zase první schzi ,,Všehrdu" po

svátcích — litoval jsem, že za Tvé pítomnosti nic neb3do,

aby si se na nás mohl podívati — v kteréž pednášel jsem

o bankách cedulov\Th a o bankovní otázce pi vyrovnání

rak.-uherském; v pednášce té budu ješt pokraovati.

Ml bych te už velmi piln studovati, ale neiním
toho, není divu, že lovk po 2msíním nadlidském na-

máhání velmi na duchu ochabne. Kéž bych ml už i tetí

zkoušku se ctí a slávou odbytou; bude-li nejh, zapáhnu

se zase v ervnu, a jsem to initi tak nechtl, maje v úmyslu

radji po delší as mén, nežli po krátký as siln se na-

máhati; ale ta jest kletba na mn spoívající, že teprve,

když za nehty už pálí, jak náleží, se du.
Škoda, že nemžeme pospolu býti nkdy déle — když

jsi tak na týden v Praze — není to tém nic jiného, nežli

jakési oslavování uvítací, ku kterémuž ihned pípoji se

slavnosti na rozlouenou — jakási ustálená, všední dráha

života ani místa nemá. Jsem — prese všecko pesazení

Tvoje — pevn odhodlán s pomocí boží T v prázdninách

navštíviti.

Jaké máš kollegy v Mariboru; jsou tam njací Slo-

vinci (u dráhy); jak vbec v Mariboru; co s ítalnicou ?

1876. 19. ervence. Krumlov.

Jos('[ Kaizl bratru Kmanuvi.

Odejel jsem 9 dni po promoci t. j. dne 12. [ervenc]e do

Krumlova, zlráviv v Praze s Vénou [-= Vincencem Quisem]

nkolik velmi ])ijemných dni. Toužil jsem dlouho potom,

*) Tam by! z l'olan I-",mainicl Kaizl niesazeii.
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podívati se zase jednou sem [k strýci Rodlerovi] a takž

jsem pícliod svj ohlásil a pijel jsem. —
Hlavní zábava, kterouž tuto mám, záleží v jízd; uím

se totiž v knížecí jízdárn na koni jezditi, což mne velmi

tší. V nedli podnikneme vtší výpravu na Blanský les

(na Šeninger), o sv. Annu bude njaká zábava a den na to

bude mi odjeti, protože strýc [dr. Edmund Kaizl] 29. t. m.
chce odejeti na jih, pi emž, jak známo, mne vezme
s sebou.

Sotva že píšu, nebo jsem si pi ježdní odel otžemi
ruce.

Nového nemám Ti tu z Krumlova vru co psáti —
jedin z Prahy ješt dodatkem nco povím.

Ml jsem promoci dne 3. ce 1876. o ^2^2 v poledne

a veer v Y28 jsme se sešli k malému kvasu u arcivévody

Štpána — my to jest: babika, otec, strýc, Roubínek,

dr. Hurych, [Vincenc] Quis, já, dr. [Leop.J Hejrovský, Pflan-

zeranaše rota; mli jsme té a zákusky, pak peeni s plz. pi-

vem, na to rýnské a bordeaux a konen následovalo šampa-
ské; asi v 10 hod.- babika odešla— o plnoci odešli všichni

krom Dra Hejrovského, Quise, Pflanzra (kollegy mého),

[bratra] Edy a mn. O^j^ jsme odešli z hostince a šli pímo
na aj k Šturmm.

Ke 4. hod. ranní za bílého dne jsme se dostali konen
dom, oslavivše dstojn povýšení na doktora. Že jsme

na Tebe vzpomínali, rozumí se samo sebou, i také jeden

z mdl5'Ch pípitkú vnován byl Tob.
Te, milý brate, skoním — a bu ubezpeen, že co

nejdíve zase — nevím, odkud — zprávu Ti dám — do

28. veer budu v Praze.

1876. 12. srpna. Ve Vrb.

Josef Kaizl bratru Emanuvi.

Zde se nám daí celkem velmi dobe; koupáme se tu

denn v jezee, odpoledne pak chodíváme na delší vy-

cházky resp. na veee do okolí n. p. do Porjee (Potschach-

MariaWorth), do Rožice (Rosegg) k jezerm Borstníku,

Faackému a jinam. Jednou byli jsme též v Celovci. ^Nlimo
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to podnikli jsme vtší vycházku do Krajiny: do Bledu, do

bohyského údolí k Savii, k slapu Perinika, k belopeským
jezerm, na Raibl, Pedl atd. Zítra jdeme k Janežiov
slavnosti do ,,Leschach!' a v pondlí na vtší vyjíždku pes
stanici Spitul do údolí Maltského, pak do Ampezza atd.

Asi 20. opustíme Vrbu a pustíme se pes Trbíž poštou

do Gorice, z Gorice poštou do Postoj ny, z Postoj ny do

Mariboru, kdež pak u Tebe — bude-li možno, pobudeme.

[JUDr.] Alfrédovi [Kaizlovi] jsem psal o bezplatné lístky

z Gorice do Vídn, kteréž dnes nebo zítra oekávám.
Psal jsem Ti, že jsem ml co dlati ve Vídni. Podal

jsem totiž žádost, aby mi bylo udleno stipendium k ná-

vštv cizozemské universit}^ za píinou vzdlání se k pro-

fesue; musel jsem, a velmi nerad, do Vídn k [ministru

kultu a vyuování] Stremaja^ovi pednésti žádos svou

ješt ústn. Nevím, jestli jí vyhovno bude; byl bych však

velmi rád, kdyby tomu tak bylo. Šelbych pak na Y, léta

do Štrasburku (k vli Francouzm) a na Yo léta do Heidel-

berga nebo jinam. Stipendium obnáší tuším 800— 1000 zl.

Otec byl, jak jsem se z Krumlova navrátil, dosti povážliv

nemocen, ml žlázy na krku u veliké míe oteklé a zjitené;

te se to, chvála bohu, podalo, a jak snad víš, nachází se

otec nyní v Ústí nad Orlicí; dejž bh, aby se tam co nej-

dokonaleji zotavil.

Pamatuji se, že jsi v posledním dopise svém, kterýž

jsem ješt v Praze obdržel a k nmuž jsem tuším ješt

ádn neodpovdl, velice na svj stav sob naíkal a vbec
nespokojeným byl.

Mne to velmi rmoutilo a umínil jsem si T potšiti;

nemáš vru pro, tak si stžovati. S námi štstí nech za-

hrálo na pány neb posluhy, každému jest pedce dáno

k inm volné okruhy— praví Uiším Celakovský a nevím,

pro jsi už zapomnl vše to, co jsi na poálku svého po-
stavení u (h'áhy vše byl chll.

Musíš práv bojovali proti lomu ovšem moiuilnému

píboji všednosli, kterýž vznešenjší a ušlechtilejší snahy

fc
lovka dusí a lim pak ducha slabého, ale pedce ješt ne

úpln kleslého, skliuje a znepokojuje.
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Xa lom pruzatíiii dosti; jen T prosím, abysi se ne-

oddával myšlénkám shora vypsaným a tím sebe nejhor-

ším zpsobem nešastným inil. I proti tonm jakémusi od-

národnéní tuším snadno bojovati — zvlášt vzhledem
k tomu, že pedce a by i ve znané ješt dálce, návrat do
vlasti Tob kyne.

Jenom cvi a napínej ducha svého, aby neochabnul,

bud vzdorným proti Nmectvi a nezapome, že jsi Slo-

vanem. lovk se do té myšlenky mého dle náhledu tak

vžije, že vdomí svoje národní práv tak tžko zírati jako

na p. hlavu svoji.

Však nyní s bohem, drahý brate, piš mi co nejdíve,

piš mi, že Tvoje nespokojenost uluchla a že jsi pevným
proti všemu pokušení.

1S76. 30. srpna. Ústí n. O.

Dr. Josf Kajzl strýci dru Edmundu Kaizloui.

Po dosti dlouhém otálení, kteréž Ti však ústn od-
vodním, píšu konen.

Jest mi pedevším podkovati se co nejveleji za onu
velikou adu dobrodiní a píjemností, kteréž jsi mi zjednal,

a proukázal, za ono množství nákladv, kteréž za mne a

k vli mn jsi byl uinil.

Z dopisu Tvého, vera tuším došlého, dovdli jsme
se, že jsi program svj až k poslednímu puntíku vyerpal
a šastn do Prahy se dostal.

Já pijel jsem v sobotu dne 27. v 3-9 odp. do Ústí [n.

Orlicí], kdež mne otec s hochy oekával.

Otec jest zde velmi spokojen, má chu k jídlu a pití,

dobe spává — jedin že oekával jsem, že co do tváí tu

snad trochu stlouštne, v kterémžto oekávání jsem sklamán

byl. Odjedou v sobotu do Prahy.

Xám se tu s [Vincencem] Quisem, kterýž, abych ne-

zapomnl, v sobotu, dne 27. t. m. se smíšencem pijel, vý-

born daí. Máme tu spolenost výbornou a stravu non
plus. Déle však než do pondlka tu asi sotva zstaneme.

O žádosti*) mojí není ješt slechu??

*) žádost Zlí stipeudium na cizí universitu.
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1876. 9. záí. Ústí n. O.

Josef Kaizl bratru Emanoví.
Takž tu sedím poád ješt v Ústí, zabednuv tady

v bainu líbeznou a neodolatelnou. Šastn jsem se dne

26. 8. sem dostal (o 3 hod. odp.) a téhož dne skuten se

smišencem pitáhl milý Véna [=^ Vincenc Quis]. Mli jsme

se tu pevýborn, jedli, pili, hodovali, krásné dívky mi-

lovali — on sice dívku v Praze, já však jsem se tukaj proti

veškerému oekávání peprudce zbrk a ta zbrklost moje,

jejížto konce pehlédnouti mi nelze, zdržuje mne tu v Ústí

— dokud? nevím. Véna v pondlí dne 4. t. m. odjel do

Prahy, zanechav mne tu samotného. Mám velmi zlé po-

stavení, nebo dívka, o níž se pokouším, jest velmi ne-

pístupná, petvrdý to oech, pevná tvrz, proti kteréž nej-

odvážnjší a nejostražitjší opatení initi teba.

Nadlal jsem doposud hradeb a podkopu dosti — ale

hlavní útok pedce bude museti býti náhlý — bodák v ruce

A^ celém sboru.

Malé harcování t. j. hovory o citech, o lásce atd. jest

naprosto nemožným, odrážejíc se od obrnnj^ch hradeb

jako hrách od stny; a takž nebude než pímo s okídleným

vyjádením se vytasiti, vše jedinému inu sviti, a bu
skvle zvítziti neb bídn a s hanbou podlehnouti.

Zvítzím-li —• o emž velice pochybuj u — jsem od-

hodlán lásku svou až k nejzazším krajm vypstovati, t. j.

I

u oltáe s ní se spojiti. Neteba ovšem T žádati, aby si vše,

co nyní jsem psal, na isto pro sebe podržel ani narážkou

o tom vdti nedal; to ví jen Véna.

Strýc [dr. Edmund Kaizl] jest již dlouho v Praze; otce

jsem tu ješt nkolik dní užil, oekával jsem, že bude

mnohem lépe a posílenji A^padati, než bohužel jsem

shledal. Obávám se v hloulii duše neblahých konc.
Nepsal jsem Ti ovšem dlouho, ale lovku zbrldému

zajisté odpustíš; každý den spolenosti, hony atd. Duší vši

spolenosti jest inspektor školní Bohm (syn Kašparv),

jehožto švekruše práv mne tu poutá. Mimo mne ješt

Med. Dr. Ržika, mladý, mil}' nmž, úastnívá se našich

dýchánkv; z dam paní Bóhmová a její sestra.



VI.

NA STUDIÍCH V CIZINÉ.

Id 17. íjna r. 1876 až do 3. srpna r. 1877 dlel

skorém stále dr. Jos. Kaizl na studiích v Strass-

bnrku. Jen v prosinci r. 1876 byl v Praze, aby

doprovodil ke hrobu svého milovaného otce a

tšil zkormoucenou svoji matku, na níž spoí-

valy nyní skorém cele starosti o etnou a ješt

nezaopatenou rodinu. Velikononích svátk r. 1877 použil

k výletu do Paíže a v polovici ervence r. 1877 zajel ná-

vštvou do Stuttgartu k bývalému ministru rakouskému z ka-

binetu Hohenwartova, Albertu Scháfflemu.

Msto Strassburk, ležící nedaleko Rýna, v úrodné rovin
na stoku Breuschy a lily, bylo hlavní msto Elsass-Lotrinska,

pipojeného za války francouzsko-nmecké k Nmecku, a bylo

pevností prvního ádu. Nemlo v dob, kdy dr. Kaizl pišel

do Strassburku, ani celj-ch 100.000 ob^^vatel. Z tch necelá

polovice byli protestanti, a Francouzi i Nmci byli v mst
poetn stejní. Ale msto samo ve své vtšin cítilo siln

protinmecky a jeho svazky poutaly je, pes pivtlení Elsass-

Lotrinska k Nmecku, více k Francii nežli k Nmecku. Vláda

nmecká pronásledovala protinmecké sm^^šlení, ale i sna-

žila se positivn státi se obyvatelstvu msta snesitelnou,

opravovala msto, nad nímž vévodila ješt nedostavná nád-

36
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herna gotická kathedrála, podporovala soukenický a plá-

tenický prmyj?! a obchod, organisovaki nov universitu,

jejíž poátky sáhají až do první polovice století šestnáctého,

a jmenovala na ni výtené badatele nmecké tehdejší doby;

dokonce sám císa nmecký, provázen korunním princem

a Moltkem. na ])0átku kvtna r. 1877 poctil msto svojí

návštvou.

STUASSBURK V ROCE 1077.

Universita strassburská, od 22. ervna roku 1(S77

zvaná universita císae Viléma, mla pt fakult, evangelicko-

theologickou, právnickou a stálovdeckou, medicinskou, fi-

losofickou a konen malhemalicko-pirodovdeckou. Kaizl

stal se posluchaem na fakult právnické a státovdecké, jejíž

pednášky konaly se v budov akademie. tyi docenti vyklá-

dali na fakult té: professor mezinárodního i)ráva a státní

vdy Friedricli 1 Icinrich Geffcken, j)r()f. Gustav Schmoller,

professor (ieorg b^riedrich Knaj)j) a docení Willielm Stieda.

Mimo (iefckena všichni oslalní byli uiteli Kaizlovými. V Sliedy.

ješt nevyhranného a pracujícího jxxl \livem SchmoUerovýni,

poslouchal Kaizl v zimním bliu: |)()liliku ])cnžní, kreditní

a bankovní, v Icliiiin bhu žiNiioslcuskou politiku a statistiku
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V 19. století; ii Knappa, žáka statistického semináe E. Kngla

v Berlin, obirajiciho se filosoficky mravní statistikou a hlá-

sícího se tehdy v národohospodáství k smru historickému,

v zimním bhu ])raklické, národní hospodáství (zemdlskou,
živnostenskou a ol)cliodní ])oliliku) a malhematickou statistiku

a v letním bhu malhematickou statistiku a theorii i praxi

statistiky. U prof. G. Schmollera, hlavního zástupce historicko-

ethického smru v národním hospodáství a smýšlením' Pru-

GUSTAV SCHMOLLER.

šáka, ml Kaizl zapsáno po oba bhy nejvíce: v zimním bhu:
djiny ústavy, správy a národního hospodáství pruského státu

v r. 1640 až 1850, djiny nmeckého živnostenského zízení,

v letním bhu pak : národní hospodáství (díl theoretický ili

všeobecný') a o method a literatue národního hospodáství.

Po oba bhy byl lenem státovdeckého semináe Schmollerova,

kde se tehdy konala národohospodáská cvieni v oboru živno-

stenské politiky.

Vedle toho v zimním l)hu navštvoval pednášky prof.

dr. Otty Liebmanna, obírajícího se tehdy kriticismem kan-

tovským, o logice a cviení anglická lektora Levyho a fran-

couzská lektora Lahma.
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Schmoller*) ml na Kaizla ve Strassburkii vliv nejvtší.

Kaizl poznal tehdy methodu historické školy Schmollerovy.

Pozoroval na svém uiteli, jak tento sbíral fakta, hluboce a ši-

roce je oceoval, jak snažil se osvtliti jejich souvislost a jak

teprve na základ takto položeném odvažoval se initi vše-

obecné soudy, které klassické národní hospodáství sice rychle

a sna(hio vyslovovalo, ale aniž by bylo vykonalo tu obtížnou

pípravnou práci k ocenní a spojení fakt, kterou Schmoller

konal. A nejen seznámil se Kaizl u Schmollera s touto

historickou methodou, nj^brž Schmollerem byl piveden i

k sociáln politickým a ethickým otázkám tehdejší doby.

Schmoller náležel mezi spoluzakladatele spolku pro sociální

politiku, založeného r. 1872 v Eisenachu, a byl hlasatelem

smru, který s úšklebkem byl nazván ,,kathedrový socialis-

mus". Schmoller bojoval usilovn proti bludu školy man-
chestrovské, která sociální nespravedlnost považovala za zjev

pirozený a nezmniteln nutný. Schmoller slyšel, jak za jeho

doby usilovn poali tlouci na zavené brány státu, tehdy
ješt vyddní a ponížení, on ml smysl pro veliké sociální

hnutí dlnictva a teba že byl odprcem uení Marxova, byl

si zase pln vdom, že pro dlnictvo stát musí nco initi, že

nesmí se k nmu chovati macešsky, že musí své povinnosti

k chudým a slabým jilnit cestou klidné reformy.

Zda vdl Kaizl, když se ubíral do Slrassburku, že uitel

takového v\^znamu nachází se na universit strassburské?

Akoliv jest tém jisto, že o Schmollerovi slyšel v národo-

]ios])odáském odboru ,,Všehrdu", pes to zdá se, že do Strass-

l)uiku nešel ze zvláštní touhy po Schmollerovi. Kaizl do Slrass-

burku šel pedevším proto, aby byl ve styku s nxHlými
Francouzi, aby se zdokonalil ve frantin, ale nikoliv pro

zvláštní význam národohos|íodáské školy sirassl)urské. Smru,
který re|)resentoval Schmoller, byl cele získán lepivé Kaizl

za ])()l)ylu strassburského a byl pro nj získáii sninýni Schmol-
lerem. Xechtl pvodn býti \- Slrassburku déle nežli bh.
pak pomýšlel jít4 na universitu heidí^lbcrskou nebo berlínskou.

*) Dr. E. Francké: Zii (aislav ScIimkiIIits 70. ( .(•1)uiIsI;i.l;. AUiíciiumiic

Zcitim-í z 20. ervna r. 1908.
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íile byv pemluven prof. Schmollereiii, zuslal i
\- lelníiii

bhu r. 1877 ve Strassburku a poal pracovati tam za ve-

dení SchmoUerova o thematu, v nmž si tolik liboval prof.

Schmoller, obírající se tehdy djinami živnostenských po-

mr Strassburku v stedovku a na poátku novoNku,
o djinácli živnostenské politiky bavorské v posledních

70 letech.

Dr. Kaizl, kter\' byl dne 25. íjna r. 1876 imatrikulován

na strassburské universit, využil každé chvilky, aby došel

blíže k cíli, kteiý si pro svj pobyt ve Strasburce postavil.

Chtl se nauiti Ve Strassburce, jak jsme slyšeli, dokonale psáti

i mluviti francouzsky a proto vyhledával ustavin píležitost,

aby mohl francouzsky psát i mluvit. Chodil nejen do kon-

versaních hodin francouzských, nepsal jen bratrovi svému
Emanuelovi francouzsky a nkdy i svému strýci dru Ed-

mundu Kaizlovi, ale chodí do spoleností, kde se francouzsky

mluví, navštvuje francouzská divadla, hovoí s každým,
s kým se francouzsky hovoit dá, s lidmi na ulici a páteli

v schzkách dvrných, teba že pátelé ti nebyli ani rodem
Francouzi.

Navštvoval piln pednášky. Byl nadšen na poátku
pobytu strassburského výklady Schmollero\ými a louil

se se Strassburkem nadšen pednáškami Schmollero\ými,

teba že nebýval uveden u vytržení pednáškou každé ho-

diny. Zapisoval si piln výklady Knappovy, ale jeho láska

k tomuto professoru byla již menší nežli k Schmollerovi. Ne-

líbilo se mu na Knappovi, že Knapp pojímal theorii a praxi

statistiky jako pouhé objasování tabulek bez závr. Kaizl

v Strassburku se sympatiemi se oddal statistice, která probírá

ty hromadné zjevy života lidského, jimž se pipisuje mravní

význam a kterou nazývají Francouzové: statistique morale.

Soukromý docent Stieda byl mu od poátku pobytu ve Strass-

burce nesympatický, pro naivnost pednášek a svoji dom^-šli-

vost. Vedle v síních pro pednášky sedí Kaizl v knihovnách

a ítárnách, studuje v knihovn státovdeckého semináe, v uni-

versitní knihovn; v akademické ítárn poznává svtové,

nmecké, francouzské, anglické, ruské, polské atd. politické

i odborné asopisy a revues. Aspo nkteré spisovatele m-
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žeme uvésti, s kterými se dr. Kaizl za pobytu ve Strassburce

seznámil: Jsou to: Louis Blanc: (Organisation du Iravail),

Barthélemy Dumoyer: (De la liberté du travail), G. J. Goschen:

(The Theory of forcign exchanges), André M. Guerry: (Essai

sur la statistique morale de la France, Statistique morale

de TAngleterre), Emanuel Herrmann, Karl Gustav A. Knies:

(Das Geld), Friedrich List: (Das nationale System der polit.

Oekonomie). Rob. Malthus: (Essay on the principle of popu-

lation), Karl Marx: (Das Capital), Alex v. Oettingen: (Die

Moralstatisk in ihrer Bedeutung fiir eine christliciie Soci-

alethik.) David Ricardo: (The Principles et political economy
.and taxation), A. Schaffle, G. SchmoUer: (Uber einige Grund-

fragen des Rechts und der Volkswirtschaft, Zur Geschichte

der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert.), Herbert

Spencer: (The Study of sociology), Joh. H. v. Thiinen: (Der

isolirte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Xational-

okonomie), Ad. Wagner: (Lehrbuch der politischen Okonomie,

Die Gesetzmássigkeit in den scheinbar wiilkiirliclien menschli-

chen Handlungen).

Jest vc jistá, že všechny tylo autory Kaizl neproslu-

doval stejn dkladn, ale najisto víme, že vedle Schmolle-

rových spis byl to Wagner, vSchaeffle a Marx, kteí tšili se

jeho oblib. Byl nadšen duchaplností a bystrostí Marxova
Kapitálu, ale považoval jeho názory za nesprávné, i)onvadž
násilné a podvratné, a v otázce sociální zaujal to stanovisko

reformní, které zaujímal jeho uitel Schmoller a \" nmž se

utvrdil etbou spis Schaefflových a Wagnerových. Vedle

studování odborných spis jest Kaizl jedním z nejpilnjších

len státovdeckého semináe Schmollerova. Ne jednou

lam referoval o vdeckých sj)isech a za|)oal tam v lei ním

bhu r. 1(S77 shromažcovali látky pro |)()jc(lnání o djinách

bavorské živnostenské politiky v posledních 70 letech.

O politický život svta a své eské vlasti nepestal se v Strass-

burce starati. Nauil se mnohému z hoje obyvatelstva Strass-

burského, které nemohlo se smíili se svým novým osuikMu,

s Nmeckem, a aspo v dob svého pobytu \c Slrassburku

stál na stran strassl)urských a proti Nmccl-:u. .lako slrass-

i)uršti nenávidli Nmce, lak ucuá\i(h'l je tehdy i (h'. Kaizl.
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Ze zahraniili politiky staral se dr. Kaizl nejvíce o osu-

dy Poláku a o Rusko. Vlivem svých polských pátel,

studujících v Strassburce, ml píležitost j)ouiti se o poli-

tice polské a slvšel o tžkém strádání Poláku pod absolu-

tismem ruským.

O eské politice informovali dra Kaizla v Slrasslmrce

staroeské listy „Pokrok" a „Politik", které nm zasílal jeho kar-

línský strýc dr. Edmund Kaizl, pak dopisy dr. Edmunda Kaizla

a ásten i listy dra Leop. Heyrovského, který tehdy dlel v Mni-

chov, kde pipravoval se pro dráhu universitní. Dr. Kaizl

ješt ve Strassburce nevybavil se z politického nazíráni svého

strýce dra Ed. Kaizla. Jako již v Praze, tak i za pobytu ve

Strassburce rozcházel se s nim v tom, že jako liberál neschva-

loval strýcovo politické stanovisko konservativní a kleri-

kální, ale jinak všechny tehdejší politické události posuzoval,

jako je posuzovali officielní representanti staroeské politiky.

Akoliv bylo již po Sedanu nkolik let a mapa Evropy byla

na nkolik desítiletí pevn nakreslena, kojil se nadjí, jako jeho

strýc, že nastanou zahraniní zápletky a že za zápletek tch

echové budou moci tžiti pro své státoi)rávní ideály. Jako

dr. Edmund Kaizl tak i dr. Jos. Kaizl myslil, že echové mnoho

vyzískají za vyrovnávacích obtíží s Uhrami. Stanovisko pas-

sivity vi íšské rad ješt stále bylo jeho stanoviskem jako

bylo stanoviskem jeho strýce a názor dra Ednmnda Kaizla o poli-

tických demonstrativních projevech vdce staroeské strany

dra F. L. Riegra byl i názorem dra Josefa Kaizla. Velebili oba

stejn adressu dra Riegra i)edsedovi slovanských výbor na Ru-

si, Aksakovu, podanou tehdy, když Rusko zbraní odhodlalo se

osvoboditi Jihoslovany z jama tureckého, a souhlasili s tenorem

adressy Riegrovy, jíž se Rusku vyslovoval obdiv a dík za jeho ují-

mání se utlaovaných kmen slovanských. Jako dr. Edmund
Kaizl, tak i jeho synovec byl nadšen velkolepými demonstracemi,

uspoádanými v Praze ruskému generálu ernajevu, veliteli

srbské armády ve válce proti Turkm. Jako dr. Edmund

Kaizl, tak i dr. Josef Kaizl stejn nepátelsky smýšlel o stran

mladoeské. Tšil se z úspch staroeských a neúspch
mladoeských, nevil v poctivost snah mladoeských. Pe-

stoupení nkolika Mladoech na pravoslaví, které stalo se
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z dvod politických a kterému v ele stál sám dr. Karel

Sladkovský, tehdy hlava svobodomyslné strany eské, vzbu-

dilo u dr. Jos. ' Kaizla úsmv.

Hned na poátku svého pobytu v Strassburku byl dr.

Jos. Kaizl odhodlán navštívit Paíž. O velikononích prázd-

ninách r. 1877 s pítelem svým JUDrem Vincencem Quisem,

který ml práv po promoci, úmysl svj uvedl ve skutek;

25. bezna r. 1877 stanul na pd msta, nejednou zbrocené

krví, prolitou za novodobé ideály lidstva; dne 11. dubna roku

1877 vrátil se do Strassburku. Pobyt dra Kaizla v Paíži byl

krátký pobyt turisty, který chce poznati letem ráz slavné

metropole, navštíviti musea, galerie, kostely, parky, divadla,

cirkusy, památní budovy atd. Paíž teprve práv probouzela

se ze své tžké rány, která byla jí zasazena za války nmecko-
francouzské a jako metropole mladé republiky snažila se vy-

baviti se ze své vnitní desorganisace a pokraovati ve všech

tch blahodárných opateních a kulturních podnicích, které

zaala za vlády monarchy, chtj ícího se ukotviti ve fran-

couzském národ. Nebyla to dnešní nervosn nepokojná Pa-

íž, kterou navštívil dr. Jos. Kaizl, ale byla stejn hluná
a neklidná již tehdy v pomru k jiným mstm tehdejší

doby. Pouliní kik a zvuk trumpet prodava zeleniny, ovoce,

ryb, oplatek, novin, tyto hlasy Paíže od rána do veera
naplovaly široké boulevardy tohoto skorém dva milliony

obyvatel ítajícího velemsta, a to práv tak jako dopravní

prostedky, tehdy v Paíži obvyklé: omnibusy, ])ovozy, tram-

waye, tažené speženími koní nebo parními lokomotivami.

V jednom byla jako nyní tak i tehdy Paíž stejná. Jako nyní

tak i tehdy byla sídlem rozkoše. Její ženy jako nyní tak

i tehdy byly stejn svdné a stejným chikem obdaené, a Pa-

ížané jako nyní tak i tehdy byli stejn plní zdvoilosti, z kte-

réž utajen zírala neupímnost. Také ve svých pamtihod-
nostech celkem tehdejší i nynjší Paíž byla totožná: byla

velkolepým pamtníkem boje monarchického principu s re-

publikanismem a církve se státem.
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Paíž dra Kaizla ucli valila svým pouliním ruchem,
ohromnými rozmry, eleganti a nádheiou. Jiydiil v té tvrti

bezstarostného studentského života, na levém i)iThu Seiny,

v latinské tvrti, kde mimo studia sídlo své má nevázanost

a láska, a odtamtud podnikal výlety do všech ástí Paíže,
sedaje chvílemi a procházeje se na hluných a vn novými
skupeními oživených boulevardech.

Ale pes krátkost pobytu

chtl dr. Kaizl v Paíži užiti více

nežli co užije turista, jemuž

vrným prvodcem je Baede-

ker. Chtl navázati styky s vý-

znanými lidmi odboru, jemuž

se vnoval v Strassburce, a s mu- .

ži, kteí byli známí v Cechách

jako eští konsulové v Paíži.

Prostednictvím svého strýce

dostal doporuení k tmto, pa-

trn prostednictvím prof. G.

Schmollera byl doporuen k o-

nm. Jisto jest, že v Paíži se-

známil se tehdy dr. Kaizl s Lud-

víkem Legerem, získavším si

inností publicistickou tolik zá-

sluh o rozšíení vdomostí Fran-

couz o eských vcech kulturních a politických, a že uzavel

pátelství s francouzským })ilným národohospodáem a statisti-

kem, výborným popularisatorem v oboru francouzské admini-

strativy, politiky, politické ekonomie a statistiky, Mauricem

Block-em. M. Block uvedl dra Kaizla do sezení ,,Academie

des Sciences morales et politiques", vzniklé za veliké revoluce

francouzské s tendencí protidespotickou, ásti to Institutu

de France, jehož lenem moci býti pokládá se za est pro

muže vdy a umní. V sezení Academie poznal osobn dr. Kaizl

význané její leny. Kteí by to však byli, to bohužel

nevíme.

Mimo Paíž podnikl dr. Kaizl dva obvyklé výlety každého

turisty: Navštívil hrobky královské v msteku St. Denis a

37
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za pobytu v Paíži.
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prohlédl opuštné i scházející zámky Versaillské s jejich ohrom-

nými a arokrásn5''mi parky-

14. ervence r. 1877 zajel si dr. Jos. Kaizl pes Karlsruhe

do hlavního msta virtemberského království, Stuttgartu. Lákal

jej tam muž, který tam žil v ústraní jako uenec, Albert E.

Fr. Scháffle, bývalý rakouský ministr obchodu v kabinetu

Hohenwartov a národohospodáský spisovatel, jehož povst
daleko sáhala za hranice Stuttgartu a velké íše nmecké.
Scháffle ml veliké úastenství na eské státoprávní vyrov-

návací akci v dob Hoheriwsrtov a jeho politické stano-

visko, akoliv byl Nmec, bylo pijatelné státoprávním

politikm let sedmdesátých. Scháffle netajil se tím, že cen-

tralism pro Rakousko, ten upiatý, byrokratický a germanisu-

jící centralism nedá se udržeti, má-li se vládnouti modern
a konstitun; prosincovku považoval za neudržitelnou ja-

kožto ústavu, pojišující panství nacionáln privilegované

kapitalistické a byrokratické minorit. Scháffle byl pesvd-
en, že jednota Rakouska, již chtl udržet, mže se omezovat
jen na vci nejnutnjší a soudil, že, nemají-li národové ne-

nmetí cítiti se v Rakousku utlaovanými a ohlížeti se proti

rakouské vlád po pomoci z venku, je nutno zavésti národ-

nostní rovnoprávnost. Scháffle byl národohospodá-filosof,

a akoliv byl nepítel sociální demokracie, netajil se sympa-
thiemi se snahami socialistickými. Jeho nejznamenitjší v-
decký spis je tydílná práce ,,Bau und Leben des sociálen

Korpers. Encyklopádischer Entwurf einer reálen Anatomie,

Physiologie und Psychologie der menschlichen (icsellschaft

mit besonderer Rcksicht auf die Volkswirtschaft als so-

zialen Stoffwechsel." .Je to ]uvní veliký pokus v nmecké
litera! nc o sociologii, pokus, který se snažil spojiti v jedinou

vdeckou soustavu naše vdní spoleenské pod jednotným
zorným úhlem boje o bytí.*) Poslední díl tohoto díla práv byl

*) G. Schmoller: Zur I.itlcniturucscliiclitc der Stnnts- uiid Socialwissen-

:scli;iflcii. Lcipzig 1888, 220.
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Scliáffle dopsal, když jej dr. Kaizl navštívil. Dr. Kaizl byl Scháff-

lovi doporuen ze dvou stran. Nesl navštívenku od vdce eské
politiky dra F. L. Riegra, kterou dostal prostednictvím svého

strýce dra Edmunda Kaizla, a nesl navštívenku od svého strass-

burského uitele prof. G. Schmollera. Tmi doporueními dán byl

i smr rozmluv Scháffleho s drem Kaizlem: hovoili o ])olitice

ALBERT E. FR. SCHAFFLE.

a národním hospodáství. Poslední partie tvrtého svazku

veledíla Scháffleho byla pedmtem rozhovoru národohospo-

dáského, politické pomry v Rakousku pedmtem rozhovoru

poHtického. Scháffle zstal si vren v tch politických ná-

zorech, které zastával jako rakouský ministr. B}^ nepítelem

rakouského centralismu a volal Rakousko na dráhu federa-

lismu. V Stuttgarte navštívil dr. Kaizl na doporuení prof.

Smollera i editele ústedního úadu pro prmysl, Ferdinanda

von Steinbeise. ^ ^.

*
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3. srpna r. 1877 dr. Kaizl Strassburg opustil. Pes Bodam-
ské jezero a Mnichov, kde navštívil statistika a národo-

hospodáe G. Mayra, zajel k svému bratru Emanovi, který

byl tehdy úedníkem u jižní dráhy v Kufsteiné, a pak vrátil

se do Prahy.

Z dopis dr. Jos. Kaízla:

187(r. 16. záí. Pralia.

Dr. Jos. Kai-I bratru Emanuelovi.

Práv jsem obdržel neoekávanou a tím potšitelnjší

zprávu, že mi ministerstvem žádané stipendium (sumu

ješt nevím) udleno bylo. Odjedu odsud bhem píštího

téhodne (dnes je sobota).

1S76. 9. íjna. V Praze.

Dr. Jos. Kaizl hrairu Emímuclovi.

Dlouho juž chystám se, abych Ti psal, a mám juž nej-

vyšší as, abych ješt v Praze jsa tak uinil. Jest to najm
chorobný duševní stav Tvj, jakž jsem jej z dopisu posledn

Vénovi [Quisovi] j)saném seznal, kterýž k tomu mne má,

abych psal.

Nevím vru, jakým zpsobem jsi dostal se do tch
drah duchovního žití, v kterýchž se nalézáš, resp. nalézal,

když jsi Vénovi [Quisovi] psal. Vidíš, brate, byl jsem

sám za aslo \' jxxlobném rozpoloženi, sám zaaslo jio

dlouhé doby pohlížel jsem Iruchlivýni okem na sebe vida,

že zabedávám do harin a scestí všednosti, oluplosli,

ba zhovadilosli, sám zaaslo jsem sob lál a se ])roklínal

a pedce dosud, l)oluidíky. vždy vybednul jsem, vždy

l)omocí více snad šaslnélio osudu pevnou ovšem vlí
podpoiovnnélio (lopr;icov;il jsem se behu a pevné j)0(l

sebou |)ii(ly. Ale daleko, daleko vzdálen jsem již lcii

ulšených, rozkošných ni\' idealislického smvšiení. |)o
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nichž druhdy svží, mladistvý duch inj Ickával, ;i cítiiii

zevšad ovauulýni se uelibýnii unirtvujícíuii vÝi)ary, kteréž

z víru hmotného hdí po svt bažení, jehožto cílem jest

bohatství, nízká rozkoš a kdo nejvýše se vypíná, prahne

po sláv — po své vlastní. Všude jenom sobectví. Ko-

menského spis výten}^ a všem nám známý slov se ,,La-

birynt svta a ráj srdce, to jest svtlé vymalování, kterak

v tom svt a vcech jeho všechnch nic není než matení

a motání, kolotání a lopolování, mámení a šalba, bída

a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale když

doma v srdci svém sed s jedinými pánem bohem se zavírá,

ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti

že pichází".

V mém denníku jest psáno dne 25. 4. 1874:

[Viz v tomto dílu str. 238.]

O sob napsal jsem dne 9. 2. 1875:

[Viz v tomto dílu str. 256.]

Dne 12. 2. 1875 bduji, že nelze mi básniti:

[Viz v tomto dílu str. 256.]

Tu máš zatím nkolik výpisk doslovn podaných

a snad doslova na Tebe se hodících. Jen se vzmuž a pjde
to, vždy sebepoznání jest prvním a velik}'^m krokem ku

pedu a pevná, doufám, záruka obratu a dalšího pokroku.

Jen se kro, kro svých smyslných chtív, prospje to

tlu, prospje to i duchu; považuj Ty vci jen za nutné

zlo, kteréhož jen v dlouhých lhtách páchati teba, však

považuj je toliko za úkon tlesní, ne za rozkoš, na kterouž

by ses od srdce tšil. ti a pracuj, pokud mžeš vedle

úadních prací. Pak pejdou a })ominou Tvé stesky, pak

se Ti i v cizin líbiti bude. Jenom nikdy nezoufej nad

sebou, nemysli si, že cesta života jest zcestím, v každém

oboru, na každém míst mžeš pracovati pro slávu jiných

i svou. A jsi-li nyní pespíliš zamstknán, alespo udržuj

status cjno, tak kradmo alespo se vzdlávej, abys ne-

couvl, vždy pijdou zase doby oddechu, a hle, abys pak

již nebyl zaschnul. Alespo veer ped spaním cti v posteli

a kochej se v citech atd.
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Prozatím dosti; tším se, že mi odpovíš ješt do Prahy,

kterouž v pondlí veer*) na rok opustím,te s tžkým srd-

cem. Pak budeme si zase p r a v i d e 1 n dopisovati, to

Ti tady slavn slibuji, a považuj mne za vrolomce,

jest-li tak po tento rok neuiním.

1876. 20. íjna. V Strassburku.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi

Jest V42 a já práv od obda dom jsem se vrátil.

Obdvám doposud (po tetí) ve veejné jídeln. lovk
tam pijde a sotva že se posadí, beze všeho ptaní postaví

mu polévku na stl; mohu piznati, že polívky vždycky

sním, a je jí vždy mnoho, protože jsou velmi dobré; pak

pinesou maso — jako u table hóte na veliké míse,

vybereš si, kolik chceš; takové není jako Vy v Karlin

míváte — ale dá se jísti; k masu ze spolených mis vezmeš,

si: etkev, bramborový salát nebo ervenou ípu a fizole,

nebo bramborovou kaši a okurky — vždy dvojí píkrm,

takže již tím lze se nasytiti; pak pinesou tetí jídlo:

peeni a zase njaký píkrm k tomu, vypij eš-li ke všemu

ješt sklenici (asi ^2 litru) strasburského piva, zaplatíš

20 souš t. j. 40 krejc[ar]. Mimo to si kupuji ped jídlem

'V* vína za 3 souš (6 kr.), kteréž po obd co dessert sním.

Do jídelny chodí lidé prostedního druhu — docela

slušní; mluví se tam francouzsky a nmecky. K snídaní

chodím doposud do kavárny na námstí slavkovské (nyní

pektno na eznické) u samé brány, bývám tam vždy

sám jediný a sedávám tam až i hodinu, hovoe s obslárlou

madame dc francouzsku, z ehož velmi mnoho získám.

Vbec zdá se mi, že to s franinou pjde velmi snadno;

jest teba toliko pevné vle, spojené s pedstíráním, že

lovk umí ješt he nmecky než francouzsky. Pravilo

se mi, že tady se nemluví žádný patois, nýbrž le véri table

frangais, za to ale v okolí mluví prý siln patois.

Do obtížného z poálku poítání ])enez jsem se takž

jakž už vj)i-avíl - venkoncein nic ii;i lom není.

*) T. j. 1(3. íjna 1876,
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S veeí — svaina musí odpadnouti — jsem se ješt
neustálil. Pedvirem jsem byl v ,,Caf<i du bas Rhin",

kdež jsem za tuším V > franku veeel — to jest mi ale

píliš drahé a proto jsem vera si koupil za 3 souš sýra

a za 1 sou chleba a vail jsem aj. Ovšem jsem si musel
poíditi samovar atd., ale vypoítal jsem, že mne aj
i s amortisací kapitálu (samovaru atd.) i cukrem, lihem

a rumem nestojí více (po tch 10 msíc) než šálek za

4 kr. Dnes musím uiniti zkoušku se zbožím charcutier-v

t. j. uzeninami.

Vbec — abych celé svoje soukromé hospodáství

vymaloval, mám následující rozpoet:

Na poátku soustavného hospodaení svého

^ to jest ráno dne 19. 10. ml jsem ^ ni 680

Msín: byt, svtlo, palivo a prádlo m 26

obd, ovoce a jiné m 30

„ snídaní (denn 30 pf), veee (30 pf),

kuba (20 pf) m 24

sumou .... 777 80

5^2 msíce jest mi tu býti,

tudíž smím zde utratiti 80*55 = — m 440

zbývá ... i 77? 240

na kolejné, knihy, zprávky atd. poítám .... — 772 120

zbývá . . . + 7n 120

kteréž (nebo alespo 100 m) musím zachovati na cestu

do Paíže; protože ale 2. semestr trvá nejvj^še 4 msíce
a protože v Heidelberku jet mnohem lacinji (a na to

spoléhati nechci), vezmu na cestu do Paíže ješt 100 marek

z 2. splátky stipendia.

Smím tedy denn projísti, propíti a vbec utratiti

m 1*80 (to jest 90 kr) — prádlo, svtlo, palivo, knihy a byt

nepoítaje. —
Budu se informovati o pomrech zdejší Caisse épar-

gnes, kamž pak snad vtšinu s^^Th penz uložím, protože

to zlato nenosím rád v kapse.

První pednáška bude v pondlí — ostatní ponou
bhem t. m. Dnes dal jsem se zapsati (10 mark) — ve
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stedu jest immatrikulace; o výši kolejného nemám dosud

pontí, tolik jen vím, že má každý profesor jiné.

V celku se mi tu líbí — lovk musí sehnouti, kde
nízko, a vztýiti, kde vysoko. Jest mi ale velmi teskno,

jen doufám, že to asem ochabne, a nepestane — . Ostatn
— tu Tas voulu.

Pedevírem jsem byl v Casino de Strasbourg, kdež

jsem ku podivu mnoho rozunml; dávaly se 3 kousky, mezi

nimiž Un scandal au casino de Strasbourg velmi originální,

djem hry cítila se jakási dáma v obecenstvu (hereka)

uraženou a poala hádku; v to vmísili se i jiní lidé z obe-

censtva (ovšem též herci) a tak hrálo se místo na jevišti

po všech koninách divadla. Obecenstvo v kasin velmi

slušné.

1876. 28. íjna. V Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl brairii Emanovi.

Konen po pravideln v cestu pišedších obtížích

mám chvíli a chut, abych nkolik ádek Ti napsal, a tím

dané slovo svoje splnil; malé prodlení položíš na úet
mého pesídlení a pak hlavn na úet posledního dopisu

svého, v kterémž maje odpovídati na mj pouze o po-

myslných a duchovních vcech mluvící dopis — o niím
než o všedních a obecných tohoto svta vcech se ne-

zmiuje. Pokládám tudíž vlastn poslední dopis svj
hmotn — by i ne formáln — za nezodpovídány a prosím^

aby si se o mých dvodech atd. zmínil jakož i o nynjším
mysle Tvé stavu, nastalo-li zlepšení ili nic.

Dne 16. t. m. veer z Prahy odjev, dostal jsem se

druhého dne o 6. h. ve. sem. Že mn bylo velmi teskno

a že mi posud za asto tak jest, Tob vypisovati nemusím.
Za 2 dni nalezl jsem si byt — nad míru malý a pomrn
dosti drahý (bS marek). Jsem ale nuilo donui, tráv vtší

ást dne v knihovnách a studovnách. Vhloubal jsem se

již dosti dkladn v studování a doufám, že na vdomostech
mnoliem tžším jsa navrátím se v srpnu do vlasti. Uni-

versita jest tu výborná; dávají si Prušáci záležeti, aby
tady uinili hlavní sídlo nm[ecké] osvty. Poslouchám
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3 pednášky ekonomické, pak logiku a ješt cosi filosofi-

ckého — mimo to praktická cviení v jazyku francouz-

ském a anglickém. Francouz je tu tolik jako Nmcv
(celého obyvatelstva 80.000) — nápisy skoro vesms
franc[ouzské]. Povím Ti nco o svém život, snad mžeš
z toho nco pro sebe užíti.

Pivezl jsem sem -i- m 680

—

Na msíc: Byt, svtlo, palivo a prádlo. ... m 26

—

obd m 34

—

snídaní, veee a kuba m 20

—

m 80—
5V2 msíce v Strasburce bude tedy m 80 . 5-5 = m 440

—

zbývá . . . + m 240

—

m 120—140 poítám na kolejné (platil jsem už 75 m),

na zprávy bot, knihy a j. a 100 (až 120) chci uspoiti na

velikononí cestu do Paíže.

Musím tedy žíti a žiji také 5V2 ms. se 440 m t. j.

220 zl r. . Obd stojí 1.12 m — ale je dobrý, koupiv si

samovar snídám a veeím thé, k nmuž doposud jenom

sýra jsem jedl.

Šálek thé ráno a šálek veer (nejvýše po 5 kr) ... 10 kr

veer koupím sýra za 10 kr

z nhož Vs nechám k snídaní a zbytek sním (rozumí

se že se nasytím) a k tomu chleba po 2 kr 4 kr

celkem snídaní a veee denn za 24 kr

Pestane-li mi chutnati sýr, pistoupím stídav k uze-

ninám. Za to si dopej u po obd za 12 kr. šálek erné
kávy v kavárn. Úhrnem tedy denn za stravu mimo
obd 36 krejc. 36-30 =^- 1080 krejc. — což se ale na 10 zl.

i s kubou stlaí, protože velmi málo kouím a nkdy
ernou kávu vynechávám.

To mžeš pedce také udlati a vyjdeš pak zajisté

velmi dobe. Že hlad trpti nechci a nebudu a že se o to

starám, abych tlu výživné látky zjednal, o tom neteba

pochybovati. A mám pi tom to dobré, že o hospodu

ani nezavadím, sed veer doma a z ásti studuje, z ásti

zábavné vci ta.

38
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Jsem pi tom velmi spokojen a odporuuji Ti tento

zpsob života a hospodáství co nejveleji.

Musím" jíti te do koleje, píšu nyní velmi rád dopisy —

•

jest to jedno z mých nejmilejších zamstnání. Piš mi brzo —
v následujícím dopisu odporuím Ti jakési tení a studo-

vání — upome mne na to.

Piš mi, kdy jsi mj dopis dostal— já jej te v 9 hod.

ranní dne 28. dám na poštu.

Adresa: Strasbourg en Alsace, rue de Klein 5.

1876. 31. ííjna veer. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl slrýci dru Edmundu Kaizlovi.

Dopisem svým ze dne 29. t. m., dnes ráno došlým,

velice jsi mne potšil, protože mi nyní sebe menší zpráva

z domova jest rozkoší, ba pravou pochoutkou, kteréž

teprve požívám, když jsem si byl vážn a slavnostn

usedl a vše tak zaídil, abych ze ctní vyrušovati se ne-

musel.

Poštovní spojení — o nmž se zmiuješ — jest velmi

dobré; dodávání došlých listv jest tu mnohem rychlejší

než u nás; první posel picházívá ráno v 8 hodin a pak

mezi dnem, Svdomitos pošty zdejší vidl jsi na vráceném

koresp. lístku; prošel lístek ten rukami všech zdejších

listonošv a pak jej teprve vrátili. Pochybuji, že by se

u nás tak namáhali. Jisto jest, že psaní po odevzdání

jeho na pražskou poštu v 48 hod. obdržím a mám za to,

že i u dopisv mnou zaslaných tak jest. Noviny jsem

vera obdržel a dnes v dopisu — dkuji srden a zárove
dkuji za laskavou ])ípov, týkající se zasýlání novin

i novinek všeho druhu.

Kýžená a z polou již již oplakávaná bedna dnes

konen došla. Dovozné a d()i)rava až do domu slála

12 mark, což s oekáváním mým úpln souhlasilo. Cílím

se nyní jaksi polodoma, co mám své vci všechny u sebe.

Jediný chlup, a bez váhy, jesL v tom, týká se šálkv
na kávu, poslali sice 3 tácky, ale šálkv nechali doma;
má to bezpochyby [bratr] Fricek na svdomí, kterýž si

o ukládání zásluh dobýval; ostatn šálkv tch nep()lrel)uji
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— spíše jsem si ml njaký šálek na aj vzíti ssebou, nebo
nynjší moje náiní picí skládá se z malého talíe a z jakés

šálkovité misky na polévku. Však jest mé stanovišt

vzhledem k tm vcem n y n í píliš vzneseno, než abych
jich nepehlížel. —

O studia je zde výborn postaráno; mohlo by to

býti Rakousku, tolik po Nmcích [se] opiícímu, spíše vzorem
než leccos jiného.

Jest mi k disposici 1. studovna semináe státovdec-

kého, o níž jsem již se zmínil.

2. Knihovna vysokých škol — jako v Praze, jen že

si smím vypjiti knih více najednou a pak beze všeho

rukojemství profesorv; dvují tady studentm všude

vbec více.

2. Universitní ítárna, výhod jejích smí užívati každý,

kdož za semestr 4 m zaplatí, rozumí se, že s radostí jsem

tak uinil. Skládat se ítárna ze 2 oddlní; první v ohrom-

ném sále, plném zrcadel, stukatur, fresek (bylt za Fran-

couzv tanením sálem cis. paláce, v nmž filosof, fakulta

a úady univ. se nachází) — první tedy obsahuje pglitické

a illustrované listy všech zemí a národv: Times, Pall

Mali Gazette, Daily News, Fojioce, Dziennik poznaski,

Neu freie, Deutsche Zeitung, Le Temps, Indép. belge,

Figaro, Republ. franc, Journal de Débats a j.
^— vedle

houfv nm. asopisv; navrhnu zítra Pokrok, a pochybuji

o výsledku. Druhé oddlení bezprostedn sousedící ob-

sahuje vdecké msíníky, tvrtletníky, letopisy nmecké,
franc. a anglické; mne zejména interessují: Scháffles

Zeitschrift fr die gesammten Staatswissenschaften, Hilde-

brands Jahrbcher f. Nat. A. u. Statistik, Journal des

économistes, Economiste frangais, Bagehotv Economist

(a více kupecký list) a j. jako Journal de deux mondes,

Russische Revue, Saturday review, Quartely Review

a množství listv všech odbor vdy. Tam smí se býti

od 9 r.—9 veer; je tam ticho jako v hrob. Ztrávil jsem

tam již kolik hodin, v nedli odp. byl jsem tam od 4—7.

Ped tím jsem hrál s kn. Galicynovou piquet. Bydlí u té

paní, u kteréž se stravuji a kteráž mne tam zavedla. Jest
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stará a sthuje se každé chvíle z msta do msta. Umí
francjouzsky] a rusky. Pak jsem šel do ítárny a veer
jsem byl s Poláky, kteréž jsem byl v sobotu v ítárn
náhodou poznal v brasserie alsacienne; divil jsem se, že

jsem každému slovu rozumn!. Mli jsme úmluvu, že

zítra veer se sejdeme, ale mám pres svátek (Touissaint)

od 7—9 seminá, takže musím se omluviti. Mimo to znám
ješt Ameriana Mr. Farnama, kterýž tu st. vdy studuje;

jest však velmi fádní kumpán a ohromný Fíce-trader

a Manchesterián. Galicynové jsem dal rak[ouské] cigáro,

kteréž jí velmi chutnalo.

Mám asi — nevím to na urito — 18 hodin v témdni

pednášek; 12 hodin ekonomických; 2krát v témdni logiku,

2 hod. franiny (pekládají se Schillerovi Loupežníci)

a 2 hod. angl[ického] semináe, kterýž ješt nebyl. Jest

tu jakýsi Dr. Stieda (z Livonie), soukromý docent pro

ekon. pol[itickou] — u nhož 2 hod. poslouchám; pednáší

o penzích, úvru a bankách, ale tak naivn a tém
chlapecky, že bych sebe litoval, kdybych jednou tak

pednášel. Zdá se však, že velmi se domýšlí. Chtl mne
vlákali do zdejšího nm. kasina — nevím, na bych tam
lezl a msín 3 marky vyhazoval.

V prvních dnech jsem prostudoval 2 spisy o zízení

cechv — k vli seminái. Te studuji hlavn Scháffleho:

gesellschaftl. System der menschl. Wirtschaft, obtížná,

ale pkná kniha; mimo to se zabývám socialismem; mám
práv v práci dkladnou knihu Edv. Jágra o organisaci

a zásadách mezinárodního spolku dlníkv (,,inter-

nacionála" — International Workmens Association; Société

internationale des travailleurs). Po veei ješt chvíli

studuji, pak píšu listy nebo zápisky. Píšt o politických

náhledech Polákv.

187(5. 7. lisl()i)íuUi. V Strasburcc.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Vera (6) mli jsme tu první sníh, který však ihned

zmizel; vbec jest tu asi po ti — tyi dni psí as —
jnkož jsi ))sal — vtry, zimu ald. toliko ne(k^'lo bývají
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velmi krásné. Ve svém pokojíku iieLopíin iiež veer;

ráno se tužím. Jinak jsem poade jakž takž spokojen —
v nedli odpoledne bylo mi trochu teskno — šel jsem za

porte Austerlitz (nyní Metzgerthor — asi 150 krokv

od mého bytu), kdež bývá vždy velmi živo: pimprlácJ^é

divadlo, koloto, pernikái a j. pochoutky, mysle i tla

tam najdeš; mimo to jest po blízku nkolik taníren hojn

navštvovaných.

Vojákv jest tu jako ps — bude jich tolik jako

v Praze, kteráž jest 2-5krát vtší; jsou tu 2 pluky pruské,

1 saský, 1 virtemberský (pchoty) — pak pluk pruských

hulánv, délostelci a pionéri. Mnohem mén policajt

je tu po ulicích než v Praze; za to jsou ale samí statení

velicí chlapi s ernou uniformou a pikelhaubnou. Zdá se,

že služby dbají, nebo nedávno jsem vidl, jak si jednoho

zapisoval, jenž na námstí Gutenberkov vytáhl stavidla.

Na rozích tu namnoze stojí: II est défende de se defair

ici de l'eau — hier ist verboten das Wasser abzuschlagen.

Píjemn lovka tu dojímá nedostatek otrhancv

a chátry; prvních dni procházel jsem msto kížem krážem,

ale nevidl jsem nikde úkazy bídy — kde bylo lze videti

do píbytk, všude isto, ba tytýž i pkný úhledný na-

bytek.
, •

i
- •

Na píklad mj „domácí pán" — dílovedouci v jakesi

kovárn vtšího druhu — každého veera si pee nebo

smaží njaké maso k veei, což zaasto i do mého poko-

iíka mile zavání. Já trvám doposud pi holandském

sýru, kterýž mi velmi chutná - za 20 pf. ho mám dost -
\'s k veei, "/s k snídaní; má tu výhodu, že nesmrdi.

Za nkolik dní dostanu do pokojíku také pohoviku,

jenže ji snad budeme museti na stl postaviti.

Zdejší Poláci nenávidí Turkv, Maarv a Rusv;

štvaní Srbv proti Turkm provedené Ruskem mají za

výsledek ruské zištnosti; mají za to, že celé povstání jest

Ruskem provoláno, kteréž te ubohé, zniené Srby oslavuje

na suchu. Vc není tak pravd nepodobna. Co Rajevsky

pravil, zdá se mi pedstíráním. Jeden z Poláku (p. Dasz-

kiewicz z Grodenské gubernie) jest velikým pítelem
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echv; uil se esky a byl asto v Praze; bydlí mi šejdrem

naproti. —
Jenom a se pro bh J. S. zachová, byla by to ohromná

nehoda; napadá mi práv nepolitické jeho podezíváni

a štvaní proti jednotlivým osobám na p. proti p. S.

v Karlin, kterýž by mu snad nyní dovedl škoditi.

V Pokroku etl jsem, že pan D r, A n t. Plicka byl

kdesi ímsi zvolen; v Karlin není o promoce zle.

Zásylky novin jsou mi vždy velevítány.

Koním, abych se dostal do akademie .

Emanovo [bratra] presazení zvstováno mi bylo

o 12 hodin díve než Tebou již Emanem. Mne tší, že se

dostane mezi poctivý národ, u nhož, by i neslovanského,

lépe jest býti, než u nemškutarských odezancv v jižním

Štýrsku.

1876. 11. listopadu. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundovi Kaizlovi.

Prosím T, kup mi u njakého knihkupce malý tuším

sešitek sbírky zákonv, v nmž obsaženy jsou pedpisy
o sítání lidu v Rakousku*) platící a zašli mi jej pod

kížovou obálkou.

Zítra jsem pozván na obd u prof. Schmollera.

187(7. 13. listopadu v pol. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kuizlovi.

S radostí blížících se jmenin Tvých užívám, abych

Ti znovu oddanost a lásku svoji projevil, peje Tob
zdaru veškerých pání jakož i úspchu všeho podnikání

Tvého a znovu o vdnosti své za tolikerá doljiodiní,

kteráž mn jsi j)rokázal, T ubezpeuje. Doufám, že

nebude už mnoho jmenin Tvých, kdež budu museti pí-
s e m n pání svoje pronášeti. —

Dnes došlo mne psaní Tvoje jakož i zásylka novin —
mimo to ješt Ii jiné (h)])isy, takže pošlu zde (U)sli znan
zamstnávám.

*) v iiÍMU. ja/yku.
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O chování moje zdravotní ratež býti bez starosti,

vím pedobe, že zdraví nejelnjším statkem, a jsem

pesvden, že zdráv buda všude obstojím a celého svta
se nebojím.

Abych to ponkud specialisoval, podot^-kám, že

o své ujm jsem si umínil s^t s ním jin^^m mísiti; ranní

topení však zdá se mi zbyteným — a jest tu mnoho
studujících, s kterýmiž jsem o tom mluvil, již jak živi

ráno topiti si nedávají. Tužení záleží dále v tom, že jsem

od Kuzmányho osvojil sob obyej i veer se dokonale

ledovou tém vodou umývati.

Dnes jest pekrásný den, jakoby se jaro blížilo, vlahý

a jasný, škoda, že vskutku nastává teprve zima.

Vera jsem obdval s prof. Schmollerem, byl v}^borný

obd, kter^' ukonil se šampask\^m.

K veeru jsem optoval návštvu u p. Daszkiewicze

(medika), kdež pan Swi^tek (nevím, píšu-li dobe) a p. Dia-

mant se sešli. Swiitek jest medik. Diamant a Margulies —
židé — jsou inženýi u alsaské dráhy — ale velmi slušní

lidé a dobí vlastenci, pak ješt 2 Poláci studují medicínu

a jeden práva. Galicynová byla njaký as v Praze; více

k ní nechodím, protože jest v celku protivná.

O politice, zejména o Rusi, promluvím v píštím

dopisu; te pjdu do akademie.

1876. 17. listopadu. V Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Zákonníky s Pokrokem a kusy Politiky došly vera,

a byly ihned zpracovány. Dkuji za rychlé zaslání. Do-

pláceti jsem také nic nemusel . . .

1876. 21. listopadu dop. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Ped chvílí jsem obdržel doma Tvj list a umínil

jsem si, pemítaje, že ihned odpovím. iním tak zde

v akademii — —
-
—

Dopis Tvj — vlastn zprávy v nm obsažené, mne
nad míru zarmoutil, protože obavy polousínající v nej-
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vyšší míe k novému životu provolal. Není vlastn dobe,

že pravím obavy, vždy jest obava citem a mysle roz-

položením, kteréž vzniká z možného, budoucího nebezpeí

záhuby. A tady, zdá se mi, není zkáza již pouze možná. Co Ti

ekne léka? ButoT obelže nebo ekne, že choroba [otcova]

mže se ješt delší, teba velmi dlouhý as protáhnouti,

ale o úplném zotavení a pozdravení není ani ei. S tou

myšlénkou jsem se byl již nkolikkráte spátelil — ale

vždycky lehkomyslná jakási náchylnost k lepšímu doufání

mne jí zbavila, až pokaždé krutá a nešetrná skutenost

z klidného ukonejšení vyburcuje. Mám za to, že nevidíš

ani dost málo píliš ern, zdá se mi, že vidíš vci, jak jsou -

—

alespo jsem já téhož náhledu a nejsem pedce jinak

náchylným, vidti vci horšími než jsou.

Matka moje, tuším, nenahlíží neblahý stav vci

—

ale necht ji tak, zkusí beztoho dost a staí, když jiní

vidí, co vidti sluší.

Piš mi, prosím T, co nejdíve, jak se otci vede, co

ekl léka a vše vbec, co na váhu padá.

A vezme otec delší dovolenou, nebo a jde do penze—
jenom a nepracuje poád tak namáhav.

K ostatním pedmtm z dopisu Tvého vrátím se

píšt; jenom se zmiuji, že jsem poátek Hohenwarthovy
ei neetl.

1876. 30. listopadu. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Dopis Tvj, kteréhož s toužebností jsem oekával,

ztvrdil bohužel neblahé obavy moje, a jich ani v plné

míe nedostihl; ovšem že to chatrná potcha.

Prohlásil Dr. Táborský chorobu za naprosto nezho-

jitelnou, nebo jest pedce trochu nadje, žeby ádnou
(hetou, klidem a odpoinkem dala se vc v lej)ší dráhy

uvésti? Což kdyby otec šel na odpoinek? Zbyteným
zpsobem — protože pesvden jsem, že všecko dláš,

co initi se dá, prosím, abyste se s jiným lékaem i s Tá-

borským v píin té potázali.

Že otci není dobe, pesvden jsem byl už velmi
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dlouhý as — déle než rok — proto jsem nerad o jeho

zdraví mluvíval — ale neíkal jsem nic.

Otci samému raditi nebylo lze — to víš, a dá-li se

vbec v jeho prospch nco initi, lze jej toliko nejpádnj-

šími dvody a úvahami k tomu pímti. Než pomlím

radji o tom a prosím jedin, abysi mne o všem, co závaž-

njšího bude, zpravil — by i pouhým lístkem.

Píšu zase v akademii, kdež nemám pedposlední

list Tvj po ruce — pamatuji se však na nkolik otázek,

k nimž odpovím.

Ve franin dlám zjevné už pokroky, ovšem hlavn

tím, že úastním se franc[ouzských] konversací; Skráte

v témdni po hodin — hodina za fr. 1-50; jsem ale sám.

Obyvatelé Strasburka smýšlí velikou, ba ohromnou

vtšinou francouzsky;*) poslanec zdejší na íšském snmu

jest téhož smýšlení. Mstská správa jest v rukou komi-

sae nm[eckého] a to nikoUv násilným pevratem Nm-
cv, nýbrž bylo tak za Napoleona a Nmci jednoduše —
ve svj prospch — nechali, jak bylo.

Doposud mi nikdo nedovedl povdti, jeli tu censura

nebo „svoboda" tisku jako u nás. Msto, t. j. francouzsky

smýšlející mšanstvo, musí za ohromný peníz vydržo-

vati nm[ecké] divadlo, kteréž jest po každé úžasn prázdno,

naplní se však zúplna, jakmile jest pedstavení francouzské.

Však sami Nmci nejsou spokojeni s nynjším zí-

zením. Alsas i Lotarinky jsou Reichsland spravovaný is.

kancléem za písné centralisace; sebe menší vci musí

do Berlína; v Bundesratu, — kdež veškeré státy nmecké

zastoupeny jsou pomrným potem rad, není Reichsland

vbec zastoupen. Vbec jest právní pomr Reichslandu

k íši neuritý - výsledek ovšem, že Bismark dla, co

chce

Nedávno byla v íš[ském] snmu debata o rozpotu

pro A[lsas] a Lot[arinky], kteréž užito k prudkým vý-

padm proti nm[ecké] vlád; ást poslancv nejde do

snmu — tuším 4 toliko se úastují.

í)^jší pissoirv atd. oplývají urážkami Nmcv: „A bas les Prussiens";

vive la France"; GiUaume est mi cochon, je lui chie au nez"' atd.

39
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Victor Tissot — známý oblíbený spisovatel, vydal

nkolik spisv o Prusku a Nmcích, plných nejzuivj-

ších útokv, vyšlo již asi 20 vydání — nebo více. Ne-

dávno (asi 2 msíce tomu jsou) vyšel spis o A[lsasích]

a Lot[arinkách], kterýž jest tu zakázán — samo v Paíži

odato mu právo kolportáže. tu jej v konversaci.

Udám Ti píšt titul — stojí f. 3'50. Stojí za ctní, nebo
v úvodu mnoho o ,, Slovanech", zejména o lužických

Srbech píše.

Vychází tu ,,Strassburger Zeitung" — nm[ecký]
list; pak Journal Alsase et courrier du Bas-Rhin —
francouzsko-nm. list strany francouzské; málo kdy je

dostávám do rukou; zašlu ísla na ukázku, až najdu nco
pozoruhodného v nich.

Nejzuivjšími Francouzi jsou tu židé, jméno Lévy
velmi oblíbeno.

Dnes došel též Pokrok s Politikou. Snad pece jednou

krisis?

1876, 21. prosince. V Praze.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

Píšu ti letos za mnohem zasmušilejších pomrv
než-li minulého roku; ztratili jsme nadmíru mnoho, snad

nejvíce ze všeho, co jsme vbec ztratiti mohli a to vše

k hmotné stránce ani nehled. Kde jest ten, jenž mohut-

nými perutmi pohromad držel rzné živly rodinné?

Kde jest ten, jenž pevnou, za vhodné chvíle písnou rukou

udržoval ád a káze? Kde jest ten, jemuž každý — ten

snad ze strachu a zvyku, onen z úcty a z lásky se ])odro-

boval?

|Matka jest velmi slabá, v pomyslném slova smyslu,

vidím to ím dál tím lépe — dobe, že už jenom asi 6 m-
síc domova vzdálen budu a dobe, že hoši aspo ve mno-
hých chvílích mají rozumné vnuknuli.

Co fysického života se týe, pjde lo; byt a veškeré

poteby hochv (t. j. šaty, obuv, uivo atd.) platí šlechetný

strýc, zbývá tudíž matce: strava, svtlo, palivo, obsluha

a její šatstvo; Aninku z vtší ásti šatí babika.
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550 zl. dostane matka a dti od fin. editelství v Praze,

doufám, že k tomu asi 200 minislerslvo pidá — co pí-

spvky na vychování dítek. 150 zl. dostane matka — co

rok — od jakéhos vídeského ústavu; pak jsme te do-

stali 600 zl., na kterouž sumu otcv život pojištn byl

u Assicurazioni generali terstských.

Mimo to máme 5 losv — a pak doufáme, že na kní-

žeti Švarcenberkovi vylákáme též pensi pro matku — *),

kdyby alespo 100—200 zl. dal.

Mla' by pak matka asi 1000 zl. na uvedené poteby;

až se vrátím, budu moci ním pispti — arci bude pak

[bratr] Eda více státi.

Mnohé vci z mé voj. uniformy stojí Ti k službám:

kalhoty do práce, kalhoty do parády, pkný kabátec, áka
a epice; ušetíš tím nejmén 40 zl.

Píšu te houfy podkovacích listv na všechny strany.

Do Štrasburka vrátím se koncem t. m. Nedlám tu

pranic— jenom franinu pstuj u. Bu s bohem — mžeš-li,

piš mi brzo nkolik ádkv do Prahy ješt.

Svátky — abych ješt pidal — strávíme v Karlin —
zejména štdrý veer a boží hod.

Opakuje pání svoje, prosí T, abysi se ádn^^m die-

tétickým životem ve zdravém vzduchu Kufsteinském sílil,

zdraví svoje utvrzoval, zejména vzhledem k štrapacím —
mnohdy nemal^^m — budoucího roku na vojn.

1876. 28. prosince. Smíchov.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanovi.

(Z dopisu francoiizskélio.)

,,. . . Jsem ješt — jak vidíš — v Praze a zstanu tu

až do 2. ledna."

1877. 3. ledna. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýei dru. Edmunda Kaizlovi.

Šastn jsem dnes o 5. hod. — ješt za polosvtla —

•

sem dorazil. Pohoda byla pekrásná — kožich sice neško-

*) otec dra Jos. Kaizla býval ped svým vstoupením do státní služby

hospodáským úedníkem knížete Schwarzenberga.
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dil, ale nebyl nezbytnj^m. Prošel jsem se trochu po mst,
skoupil potraviny a te sedím doma. Jsem— jak samo sebou

se rozumí -— velmi sklíen. Pednášky poínají po 3 krá-

lích — zanu zítra sám, jsa rád, že jsem konen tu.

1877. 9. Jedna veer. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Doufaje, že Vám všem dobe se daí, zvstuj u, že také

já se tu dobe mám.
První den bylo mi tu v míe nesnesitelné smutno a

teskno — ale již druhého a tetího dne podalo se to zpso-
bem skoro neoekávaným. Vzpomínám zajisté velmi asto na

zesnulého otce, ale pohlížím k nmu jako k vj^šší jakési

bytosti, kteréž nížiny zem hodný nebyly a kteráž zjeve-

ním svým k spravedlivosti, k vytrvalosti, ku skromnosti,

ku snaživosti, k ochotnosti a dobré mysli —• vše dle vzoru

jejího — pohádá. All that is bright must fade — the brigh-

test still the fhetest a nezbývá než odíkati a vroucí vzpo-

mínce se oddati.

Však budu psáti radši o jiných vcech — bez toho sám
o neštstí našem dost a dost pemítáš.

Zítra tu máme volby do Reichstagu, a vyskytly se tu

pouze 2 strany, z nichž ani jedna ani druhá není prušácká.

Jedna — mírnjší — zove se stranou alsaskou a peje sob
samosprávy Alsasu; druhá jmenuje se stranou protestu —
veskrz naskrz francouzská, kteráž o všem, co po roce 1871

se stalo, nic neví, proti nynjšímu stavu vcí protestuje — od-

tud jméno— atd. Tetí v skutku existující strana ,,nmec-
ká" nevystupuje, nébrž hlasuje s alsaskou stranou, kterouž

tím v oích Francie ostudí. Zvláštního ruchu není pozo-

rovati; jedin množství ohlášení na rozích, kteráž i po uli-

cích se rozdávají — posýlám jedno; Laulh je protestují-

cím — Bergmann Alsasíkem.

Nedli jsem strávil ve spolenosti dvou Polákv, od
2—5 hod. procházeli jsme se v pekrásných promenádách,

v parcích, v oranžérii atd., kdež lidé jako v lét sedají, pi-

jíce víno i i)ivo, za mstem a i)ak jsme do 8 hodin hráli

v kavárn preference; tady je len zvi. zvyk, že v kavár-



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA. 313

nách se nepláli za karty; jsou i kavárny, kde za kuleník
se neplatí. Po tom šli jsme dom.

Studuji nyní velmi piln — vždy až do pl 8. veer
od 2 hod. odp., po veei už nedlám nic vdeckého; pi-
pravuji se na konversaní hodinu franc[ouzskou] a píšu

psaní. Dnes obdržel jsem Pokrok i Politik — dkuji.

A propos — nezapomínáš poptati se, jeslí by Pokrok
(ev. Politik) nechtl feuilletonuv?

Tu jest jako ku konci kvtna; prmrná — co tu jsem

teplota + 12— 14' jR; lidé chodí o jednom kabát — já

ješt nikoliv — ale peku se v zimníku; noci rovnž tak

teplé; moje jediné pání jest, aby ten as už takým setrval —
nebo mne velice tší; po obd — od \4 2 do 2 vyjdu

si pokaždé za msto — jest velmi jasno a teplo a sedá-

váme na lavice v ,,kontádech"— my, t. j. pan baron Dasz-

kiewicz a já.

1877. 20. ledna veer. V Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl strýci dru. Edmundu Kaizlovi.

Chtl jsem pedevším psáti, že ode dne 1. února by-

dleti budu v . 15. pláce Austerlitz (po nm[ecku] Metz-

gerplatz); není to daleko od nynjšího obydlí mého, snad

asi 80—100 krokv a sice dál od stedu msta; námstí
to jest veliké a u samé brány, takže je lovk už na er-

stvém vzduchu. Byt mj nebyl mi od návratu mého ani

dost málo vhod; 3 metry dlouhý, 3 m široký, 2 m vysoký—
18 rn jest pedce jenom pes píliš málo; laciný jest

ovšem — 18 mark — ale nestojí za víc; stydím se k sob
nkoho pozvati, žeby se to již slušelo. Xový byt stojí

25 m. — sbhav dotyné ásti msta nenalezl jsem nikde

lepšího a lacinjšího nic. Zaplatiti to mohu zcela dobe;

nový byt jest veliký — s velikým stolem, 2 skínmi, 4 ži-

dlemi, umývadlem a pohovkou — mimo to au premiér,

rozumí se s vyhlídkou na námstí, protože dvoreky jsou tu

k nevypsání smrduté, malé a temné. Ostatn mimo to na

paní nynjšího bytu dolehlo nedávno nad míru silné chr-

lení krve, ímž už také obsluha valn trpí. Budu velmi

rád, až budu v erstvém doupti; chci práv o dlouhých
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prázdninách velikon[oních] více doma pracovati, a tu

pedevším nutno, aby lovku se chtlo doma býti.

Ke všemu tomu jsem nyní velmi na váhách, co a kam
v II. plletí. Nahlížím, žebych tu velmi mnoho získati

mohl — a také profesoi na mne kde a jak možná naléhají.

Vera mluvil jsem se [prof.] Schmollerem o tom — nechtl

jsem se ješt nijak vázati, že tu zstanu a vykrucoval jsem

se, jak šlo; konen jsem ekl, že ministerstvo jaksi ped-
pokládá, že 2 university navštívím (emuž ale tak není) —
a on? Nabídl, že bude Stremayrovi psáti! Ostatn je na

to ješt asu — pohodlnjší by to bylo, zde setrvati a

v dubnu toliko na krátký as vyboiti do Paíže.

Budu-li zdráv a živ a mimo to došed nkde kraounkého
úvru, pojedu jist do Paíže. Viz mj rozpoet: z penz
na zimní plletí koncem bezna nezbude mi nic — nebo

snad 10—20 mark. Kdybych do 1. dubna obdržel 450 zl. —
t. j. 720 m. (po 62 kr.) nemusel bych si vypjovati nic —
protože ale díve než 10— 15 dubna jich nedostanu, teba
mi jakési zálohy na úvr, t. j. ten úvr, o nmž jsem mluvil,

Tedy píjem + m. 720.

—

po 4V2 msíce (dub. kvt.

. c. a snad \2 srpna)

celá výživa m. 400

cesta do Paíže . . . m. 180

návrat do Prahy . . . m. 60

pak doma k jistému úeli

bude sjuid teba . . . m. 80

úhrnem . . m. 720*

—

zbývá ... O

180 m. do Paíže znamená vlastn 200 m., nebo stravu ne-

budu tady jísti, nébrž v Paíži. Dlouho ovšem v Paíži

bych zstati nemohl — ale týden nejmén; 200 mark jest

240 fr.; za 3 fr. jest dobré logis a za 4 fr, strava (a jest to

dosti mnoho) — ; cesta tam i nazpt nebude dražší než

70 fr. -^eknme 80 fr., tudíž 160 fr. na probytí — za 10 dní

70 fr., a zbytek na divadlo a j. (^a ira ! Dkuji za

noviny.
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1877. 11. února odp. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Úryvek z Breitmanna mi zpsobil švandu — mluvil

jsem o tom s dvma známými Angliany (jeden Iran,

druhý Amerian), kteí oba vc znali, nebo jest Lealand

(tuším) velmi oblíbený i plodný spisovatel. Svrchu polo-

žený Iran pan Geoghegan (ti gegen) mne ondy navští-

vil — mluvili jsme anglicky — já rozumí se velmi bídn.

V novém bytu jsem nad míru spokojen — máme vše,

ehož jsem v bytu vbec si pál a nad to výhled na rozsáhlé

— ba ohromné námstí.

Nejlepším dkazem spokojenosti jest, že pijímám
návštvy a že i lidé ke mn rádi chodí; díve jsem se stydl

koho pozvati, a kdo sám pišel, více se nevrátil. Trávím

také nyní mnoho asu doma a nešetím paliva; díve mi

bylo jedno, bylo-li v té díe teplo nebo zima, protože bez

toho nutno bylo co hodinu okno otevíti atd. atd. lovk
musí vždy dáti za vyuenou (ili po polsku: zaplatiti Fr}'-

covi).

S pracováním svým jsem velmi spokojen.

Docházím jakýchsi úspch tím zpsobem, že se cítím

zdomácnl}^m i v nejobtížnjších partiích. Te práv
mám v práci Goschenovy*) foreign exchanges; nemohl

jsem však sehnati, než francouzský peklad uinný Leó-

nem Soyem, fin. ministrem. Jsem žádostiv, jak mne ten

spis venkoncem uspokojí — doposud (jsem asi v pli) ne-

jsem píliš uchvácen. Mimo to pstuji studium systémv
a vedle toho sociální otázku. Sdlím Ti píšt na ukázku

jakýsi návrh na rozešení této choulostivé vci.

,,Brus jaz[yka] [eského]" již mám, ale doposud jsem

toliko passim ítal.

Radostí mne naplnilo odstoupení Tiszovo**), jen a
se stále mní, kvasí a brojí — aby na nás došlo.

*) George Joachim Goschen, anglický státník, vydal r. 1803 ,,Theory of

foreign exchanges".

**) Ministerstvo Tiszovo podalo demissi, která byla dne 8. února r. 1877

pijata s odvodnním, že vyrovnávací jednání se rozbila pro ustavení ústed-

ního orgánu národní banky.
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Jsem žádostiv, co stane se na východ; jestliže Rus
pipustí, aby knížetství uzavelo chatrné míry a tím aby

vše se skonilo, pak slušelo by chování se její za bídné pro-

hlásiti. Však uvidíme — ale nemám mnoho nadjí.

Potupný úsmch mi vynutilo pestoupení nkolika

mladých [= Mladoech] na pravoslaví.

— Po masopust tu není ani stopy — jakoby pranic

nebylo; vinna je tím roztržka v obyvatelstv. V Praze

jest, jak slyším, jako obvykle; napadá mi, že mi jeden

z mých korespondentv psal, že známá Rybika u Skrejš

[= Skrejšovských] vypráhl? Chodí prý s [J.] Vašatým na

bály píti šampaské.
Jsou teprve 4 hodiny --- Vy snad práv svaíte (vc

to mn úpln neznámá, práv jako kouení); napíšu ješt

dopis [dru Leopoldu] Hejrovskému a pak pijde pan Dasz-

kiewicz na piket. Díky za zasýlané noviny.

1877, 25. února. Strasburk.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanovi.

(Z francouzského dopisu.)

... Je mi líto, že Ti nemohu posloužiti, pokud se týe
djin literatury francouzské a nmecké — pokud se týe
prvých, nejsem ješt informován, a pokud se týe dru-

hých, znám nkteré knihy, ale nevím, jsou-li nejlepší;

prosím T proto, abys ješt málo poshovl, až dostanu žáda-

né informace . . . Jest velice pravd podobno, ba tém jisto,

že zstanu ve Štrasburku i v letním bhu. Dvod mého
rozhodnutí jest velice jasný; mohu v Strasburce daleko

více získati nežli na jiné škole, ponvadž je zde vše vý-

borné: professoi, universitní knihovna, odborná knihovna

semináe vd polilických atd.

Cestu paížskou pravdpodobn nastoupím ku konci

msíce bezna — t. j. asi 24. bezna; doufám až do posled-

ního dne, že Vincenc [Quis] pijde mne navštívit a že cestu

podnikneme oba . . . Chci v Paíži zstati 15 dní — po-

nvadž na víc nemám penz.

Pednášky se koní 10. bezna; zstanu stále ve Štras-

burku, vyjímajíc 15dcnní pobyt v Paíži — Musím Ti íci,
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Že prázdniny zde trvají až do 1. kvtna ... je nedle,

ekám své pátele p. Daszkiewicze, Poláka z Litvy, a p.

Skarszewského z Krakova — bavíme se (mluvíme fran-

couzsky) a hrajeme preference . . .

1877. 27. února. V Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl strýci dni Edmundu Kaizlovi.

Co mne se týe, daí se mn velmi dobe — nic mne
nespokojeným neiní, nic mne nezarmucuje, než upo-

mínka na krutou ztrátu a následky její.

Tady je nyní poasí v skutku smšné, vera na p.
byla bouka a 14" tepla — dnes padá sníh a mrzne; topím

nyní o všechno pry — a budu teprve topiti, protože jsem

dnes zdar m a díví dostal, jehožto pijetím jsem se i za-

vdil.
S obdy jsem stále úpln a dokonale spokojen —

všecko jest isté a chutné, hojné a vydatné, jenom že jsem
— od té doby, co tu ta veliká voda byla — musel zase po-

íti píti pivo, nebo voda studniná stala se nesnesitelnou.

O dobrém výsledku voleb rajchsrátsk^^ch*) jsem k po-

tšení etl a kvituji, dkuje, zaslané noviny.

Nepišel jsi ješt na stopu, qua de causa jsi byl u Kuz-

mányho pozván?

O pomrech pražských jsem ustavin co nejlépe

zpraven — také via Mnichov od dra [Leopolda] Hejrov-

kého se mnoho dovídám.

[Vincenc] Quis dlá tuto sobotu 3. rigorosum a bude

v pondlí nebo v úterý promován; pijede-li pak ke mn,
jest nad míru pochybno; já mám úmysl asi 24. bezna
vypraviti se do Paíže; trvám doposud na prozatímním

plánu, stráviti tuto i letní bh.
Vzpomínám si práv na Rybiku**) — mrška, nastr-

kuje otce a zatím mu Marta píliš málo váží; ,,ztrátu"

snáší velmi lehko a pokouší se po harcovnicku tu i tam.

*) Dne 9. a 15. února 1877 konaly se v echách volby poslanc do íš-

ské rady, pi nichž až na jediný mandát, dr. Sladkovského, vesms zvítzili

kandidáti staroeští.

**) Viz str. 315.

40
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[J.] Vašatý jej neopouští a popíjí s ním šampaské — na
í asi konto?

Zítra' pednáším v seminái vtší, velmi namáhavou
práci o živnostenském zákonodárství v Bavoiích od roku
1799—1816!

Mám úmysl do Právníka nebo do Osvty nco na-

psati — však kolísám ješt co do pedmtu. Psal jsem

ped nedávném, že Ti sdlím všelicos o projektech na roz-

ešení otázky sociální, jejímžto úelem není, než urovnati

a v souhlas pivésti spolenost lidskou tím, že i dlnictvu

(4. stavu) možnost poskytneme vymožeností a výhod po-

kroku lidského se súastniti. Pravda nepopiratelná jest,

že dlnictvo nyní nadobro ze všech požitkv a rozkoší

života vyloueno jest, že tudíž s ostatní ástí spolenosti

pranic spoleného, ba že ani prospchu v zachování jejím

nemá.

Školská ekonomie anglická — od Smitha až k Míliovi

uí, že mzda nikdy daleko od ceny nejnutnjších poteb
(ne aby se žilo, nýbrž aby se nezemelo) vzdáliti se nemže
atd. a výsledkem toho jest rada, kteráž se dlníkm dává,

aby ve své bíd a nouzi tak moudrými byli a krotili se

v ukájení pudu pohlavního ve prospch spolenosti lidské;

a jesli že to dlnictvo nechce — pak nezbývá než zmniti
a zvrátiti nynjší formu spolenosti — praví Milí. Této

druhé možnosti, rozumí se, socialisté se tímají, a také

vším právem (hled z tohoto anglického stanoviska),

nebo ta žádost za krocení jest píliš pitomá.

Avšak Angliané se mýlí; pravda jest, že se mzda dl-
níkv ídí nákladem výživy— ale což lomu ])ouze u dlníkv
tak — vždy i úedníci aj. nedostávají více, ba asto mén
než náklad výživy (poítaje v to i amortisaci kapitálu na

vychování — jehož k vychování druhého pokolení se užívá).

A pak ten náklad výživy stoui)á nejenom i)omrn, nýbrž
naprosto, jakž výzkumy i)omrv stedovkých u porov-

nání s novovkými (h)kaziijí.

Tím však není mnoho eeno, — to je samá Iheorie

a toliko dkaz, že in abstiacto možno jest, aby stav dl-
níkv zvýšením oí tlie sland and of life se zvýšil. Ale jak?
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Maiieslrovi eknou laisser faire, dlník jcsl „svo-

bodným" (po právu), a jednoduše neuzave smlouvu ná-

mezdní s lovárníkem, vida, že bude mu ublíženo! Ano smí

zamítnouti a jest mu volno hlady zemíti.

Patrno, že tato námitka volnosti jest smšnou a že

právnická volnost bez hospodáské jest mámidlem.

Jiného nic než spolení nespasí dlníky: ,,proletáové

všech zemí sjednote se!" volal ^larx zakládaje meziná-

rodní spolek dlníkv.
Však odpus — musím ješt naped podotknouti:

Pramen vši bídy dlnictva — pi veškeré svobod jeho

vzí 1. v tom, že jeden (dlník) soutží svojí druhému co

nejvíce škodí — že tedy osamocení dlníci nic nevyídí.

A 2. že odkázáni jsou — ne na výtžek výroby — nýbrž

na pevnou, nezmnitelnou sumu — mzdu — kteráž naped,

nehled k výsledku výroby se jim vyplatí. V tchto dvou

bodech soustedno a zahrnuto jádro celé ,, sociální otázky".

K í s. 1. Úplná volnost spolovací jest jediným pro-

stedkem, volnost smluviti se o zastavení práce k cíli zvý-

šení mzdy — jest pravým dobrodiním (v Rak[ousku]

jest, jak známo, taková smlouva naprosto neplatná, ba

i trestná!); zkušenost uí, že stávek vždycky ubývá, jak-

mile pravá associace se vyvine, nebo nepodnikne se stávka

organisovaných spolkv tak ledabylo a lehkovážn —
nýbrž jenom z dobrých dúvodv, protože dlnictvo šetí

trpce nastádaných grošv. Spolenost dlníkv vede k spol-

km podnikatelv — a krásným plodem tchto 2 nepátel-

ských sikv jsou ,,smírí úady" v Anglii se osvdující.

K . 2. píšt — chtl jsem vlastn výhradn o nm
psáti. Shledávaje, že jsem o lecems nepsal, o emž jsem

psáti chtl — pibírám ješt pl archu.

k' Po dva dny 16. a 17. tu bylo velmi zima — mrzlo

trochu; te zase máme +5-1-71 O volbách víte z novin

dost. I já o Cerajevu*) vím dost, ta demonstrace mne

*) v lednu roku 1877 navštívil ruský generál ernajcv, velitel srbské

armády ve válce proti Turkm, Prahu. Byl zde velkolep uvítán. Vláda byla

demonstrací tou tak pivedena z míry, že se odhodlala generála dáti odvézti

za hranice.
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velmi potšila— ne proto, že by mi na er[najevu] samém
tak záleželo, nébrž proto, že vidím ilost a neocháblost

lidu našeho i v tchto trudných dobách; Augsb. Allg.

Zeitung jednou dosti rozumn psala.

tu nyní denn noviny a sice Augsb. Allgemeine —
však jest tžko jmenovati, protože jich prohlédnu množ-
ství. Jsem žádostiv, bude-li vojna; ale v Rusi není dobe,
ten úpadek finanní je horším než kolik prohran^T.h bitev;

Revue de deux Mondes má o tom adu pojednání velmi d-
kladných, od p. Laveleya tuším. Mimo to jsem žádostiv,

jak se skoní v Rak. spor o banku. O eských volbách

neteba doufám pochybovati?

Odbírám nyní Osvtu, abych úpln se neodcizil lit[e-

rárnímu] ruchu domácímu; mám steré chuti také Lumíra
držeti, protože ty msíní lhty Osvty jsou píliš dlouhé

a já vidím, že nedobe lovku krásné literatury úpln
se vzdáti — ani ne na as.

[Bratru] Emanovi, kterýž práv Lumír chválí, jsem

psal vera — rozumí se, že francouzsky; pozoruji, že d-
lám znané pokroky ve franin, a se práv chváliti

nechci; pekládám velmi plyne (z nm.), mám te 4krát

v témdni konversaci.

Knih kupuji nad míru málo — a co kupuji, to vše od
Grégra a Dattla, protože to jest na úvr, k vli nmuž
radji porto zaplatím; také Osvtu a Lumír tam odebírám
a odebírati budu. Na konci roku se peníze zase najdou a

te by mi I o potrhalo celý rozpoet.

1877. 3. bezna. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Dopisem Tvým dnešního rána došlým byl jsem
velmi potšen; lituji, že babika strachovala se, že mám
nózu, což doposud ješt se nepihodilo. Ale zajisté by se

tak stalo, kdybycli druhou lhtu svého stipendia vykati
musel, nebo vyjdu na cldui) dokonce tolioto msíce a budu
nucen as na 11 — .'5 nedle hlcíhdi úvru. Nicmén mn ohlá-

šený dar babiin jest nad míru vhod, nel)o mne vy-
])rostí ze stísnnosti vznikající z i)cvné predestinace kaž-
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dého Irojníku a poslouží k Lomu, že ])oJ)yt svj v Pa-

íži ne prodloužím, nýbrž prohloubím, abych lak ekl.

Co se t\'e zpsobu zásylky penz, chtl a nechtl

jsem už dávno se zmíniti; nechtl jsem, abych se vyhnul

veškerému falešnému zdání jakýchs aspirací — chtl

jsem, abych in eventum Vám zjednodušil práci; násled-

kem smlouvy poštovní lze totiž do Nmec zasýlati peníze

jako v Rakousku samém skrze pošt. poukázky. Vy po-

šlete zlatky a já zde dostanu marky dle denního kursu

s malou srážkou za smnní (nco per mílie), což jest

zajisté velmi pohodlná cesta. Veškeí zdejší Rakušané

tak iní — alespo mi tak praví.

Peníze jsem dosud nedostal — shánl jsem se na

pošt po nich, ale tam mi praveno, že to je zcela v po-

ádku, protože listy mnohem rychleji se dopravují než

peníze; oekávám je tudíž dnes nebo zítra a pjdu a conto

dnes do francouzského pedstavení v divadle, kteréž

každou sobotu zde jest.

Ostatn nesmím a conto mnoho provádti, protože

mám u sebe všeho všudy 4 marky, kdežto 103 m. mám
ve spoiteln a teprve v pondlí ráno se k nim dostanu

— následkem písného systému výpovdi; v úterý se

musí vypovdti (a je to sebe menší suma), knížka se

odejme a zamní za cedulku a lundi prochain dostaneš

teprve peníze.

Abych se k dopisu Tvénm navrátil, objasuji tímto

nabyté díví; mj známý p. Skarszewski byl s domácí

paní svou velmi nespokojen; dne 25. 2. bylo mu opustiti

Štrasburk a zbylo mu ješt mnoho díví; nechtje paní

své (za trest) je nechati, prosil mne, abych je pijal, což

jsem ovšem milerád uinil. Doprava stála 46 pf.; veejní

posluhové jsou tu bájen laciní.

Akad[emického] plesu a prvodu s pochodnmi

jsem se nezúastnil — jak se samo sebou rozumí. [Bratr]

Eman si neprávem stžuje, že málo o mn slyší, kdybych

byl doma (píšu v ítárn), vypsal bych seznam dat, kdy

jsem mu psal.

Co pak pihodilo se not[ái] ulíkovi?
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Tším se, že máš píjemnou užší spolenost>Mám
za to, že není lepšího zpsobu se baviti, než-li pobytí u pí-

jemné sourodé spolenosti; slovem sourodé nemíním snad

njakou kastovní výlunost, nébrž stejnou výši vše-

ob[ecného] vzdlání.

Co se týe toho, co o bratrech mých jsi mi psal, budu
i já, pokud na mn záleží, ve sm^^slu Tebou naznaeném
úinkovati.

Abych pokraoval resp. dokonil struný nárt o so-

ciální otázce — obracím se nejprve proti námitce Tvé,

o sob velmi odvodnné. Pravda, že strojnití dlní-

kové dobe se mají — ale sluší povážiti, že ti jsou ve-

sms emeslníky, kteí se uili a kteí musí více, mno-
hem více, než ti otrokové strojv tvoící tj^pus novo-

vkého dlníka. Jedná se zejména o hlavní masu dl-

ník a to jsou dlníci v odborech textilních a co s tím

souvisí a ve všech jin\xh odborech, pokud neteba e-
meslníkv.

Napomínání, aby dlník spoádan žil, jest a bude

marné, protože nemže spoádan žíti, nemže hle-

dti do budoucnosti, protože vše ukládá o to, aby zho-

vadil; pracuje 14 a více hodin v továrn (v síni strašn

v^^topené, plné prachu ze strojv (n. p. v prádelnách)

a zamstnává se po cel\^ ten as tím, že stírá prach se

stroje a tu i tam sváže nitky petrhlé; v polednách sní

nkolik brambor a kus chleba — veer kus chleba a pak

lehne do brlohu, kterýž neteba popisovati. A takový

lovk má úplné právo ukojení pohlavního pudu za ,,je-

diný omastek" považovati a jest darebáctvím, takov\'m

lidem kázati, aby ve prospch spolenosti se mírnili.

A ty pomry, kteréž na oích mám, najdeš na }). v celé

ohromné textilní industrii saské — pohledni do zpiáv

komisí anglických v rocích 40 a 50.

Pravil jsem, že jedná se o to, uiniti dlníka s c h o p-

ným k boji s továrníkem, to byl 1. bod a rozešení joho

docílí se associací. Tím povznese se stav dlnický, na-

bude sebevdomí, ctižádosti atd., jak uí zkušenost an-

glických Trades-Unions. A my prozatím mžeme lo po-
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važovati za dosti veliký úkol, a nemusíme hledti dále,

nežli toho dosaženo bude. Však pravil jsem, že druhá

pekážka úplného rozvoje stavu dlníkv, úplného pro-

žívání výhod vzdlanosti vzí v tom, že dlník hned za

prái, nehled k výsledku, pevnou sumou odbyt jest.

Veškeren jed a veškeren vztek socialistv obrací se

proti kapitalismu t. j. proti výhradnému požíváni zisku

z kapitálu skrze kapitalisty a veškeré snahy elí k tomu
dlníka i úastníkem zisku uiniti, projekt to, který tu

i tam bez valnélio výsledku anebo s výsledkem píliš

úzkým zkoušen jest. Radikálnji by pomohlo (jak so-

cialismus navrhuje): Všem jest známo, jak (vláda) stát

pomohl a vymanil stav selský; neptáno se mnoho a práva

, nabytá" zrušena o všecko pry — zvlášt v Rakousku.

Kdo pomohl sedlákm, a i dlníkv se ujme — a bez

násilí! Zídí se pozvolna pod dohledem státním skupení

dlníkv-podnikatelv, stát zapjí (na splátky a úroky

v annuitách) peníze a koupí (event. vyvlastní) nebo zídí

se továrna a tak asem dál, až pomalu kapitalismus z to-

hoto svta zmizí.

Kritiku toho projektu píšt. —

1877. 9. bezna veer. Strasburk.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.^

. . . Máš strach, že Ti již nebudu psáti ped svým

odjezdem do Paíže: neodjedu, než asi 24. bezna —
a budu Ti ješt jednou psáti.

Pokud se týe . . . jazyka francouzského, chci Ti

odporuiti njakou francouzskou grammatiku. Já již pro-

studoval ti grammatiky: Ahu, Ollendorf a Plotz . . .

S žádnou grammatikou nebyl jsem tak spokojen jako s Plo-

tzem . . . Chtl jsem ješt nco psáti o výslovnosti, ale

omezím se jen na nkolik slov o e muette. Byl jsem velice

pekvapen, když jsem slyšel vyslovovati vtšinu e muettes;

vyslovuje se ,,kelke" — guelque, ,,parceke" = parce que,

,,notre" — notre (v Praze mi íkali, že se vyslovuje ,,not"),

íká se ,,probablement" a vyslovuje se e podškrtnuté;
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íká se ,,pety" = petit, ale „ptyt" — petite atd. Celkem jsem

pozoroval, že se u nás mysli, že výslovnost jest mnohem
snadnjší, nežli ve skutenosti jest. Vzpomínám si, že"s

se mne tázal, jak se íká: ,,v tom ,, smyslu": dans ce cens

a vyslovuje se ,,sans"; vyslovuje se ,,exakt" (exact) a

,,prefe" (préfect); ,,byt" = but (a ce but k tomu konci),

,,fysi" (fusil) atd. atd. To však velice asto nemže se

považovati za pravidlo . . .

1877. 15. bezna veer. V Strasburcc.

Dr. Jos. Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Obracím se dnes k Tob s nkolika velikými pros-

bami a sice:

1. prosím, abysi mi až do vyplacení druhé lhty
mého stipendia pjil a nejdéle do úterka odeslal 250 zl.

—

ale tak, abych já zde rakouských penz do rukou nedo-

stal.*) Jest mi tch penz k cest do Paíže teba.

2. prosím, abysi — možno-li — snad od [Vojt.] Ná-

prstka njaké doporuení do Paíže zjednal; chtl jsem

sám jej prositi — ale nezastihl jsem ho.

3. Prosím, abysi na piloženou carte blanche dal

opsati kvitanci, jejížto koncept na papírku posýlám,

abysi rovnž á conto stipendia ji kolkem (tuším 2-50)

opatil, abysi dále zprávu o studiích (nikoli pílohy) kol-

kem za 50 kr. opatil — a všecky ty listiny i se zasla-

ným zamazaným intimátem dkanátu Dru [Leop.] Hej-

rovskému vydal, kterýž na poátku dubna**) k Tob
450 zl. pinese. (Myslím, že ješt se pamatuješ na Hejrov-

ského.)

Nevím s jistotou, tcba-li i pílohy kolkovati (15 kr.)?

Co po srážce Tvojí vzniknouti budoucí pohledávky

z tch 450 zl. zbude — to prosím — po mém návratu

z Paíže mi zašli.

Tímto vyerpal jsem velikou adu proseb svých.

*) t. j. bu pošt. i)oukázkou — piijde-li to. anebo jako posléze v pap.

aiiarkách.

**) t. j. v první líetiu.



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA. 325

[Vinceiic] Quis v skulkii j)ijc(lc, emuž jsem vru velmi

rád. Studuji uyní úsilovu, al)ycli ješt ped odjezdem

leccos dokonil, totiž Dunoyer, liberto du tríivail, Ri-

cardo: Principles al. a Lisí, iialionales vSystem der j)olil.

Oconomie.

Po rozmanitých úvahách a bojích mám za to, že

bude dost, jestliže mi 200 zl. toliko zašleš; jest sice dobe
míti trochu více penz nad potebu v kapse — ale na-

držuje to zase útratám, kdežto za nedostatku jest to

necessitas cogens: a kdybych v Paíži o 100 fr. víc utratil

než smím, mohl bych snad už v ervnu zavítati zpt do

Prahy; ostatn to zstavuji Tvému náhledu, jest-li 200

nebo 250 mi pjiti a poslati chceš.

Psal jsem už vera matce o dobrých úincích babi-

ina daru — zejména že možno mi bylo uiti se šermu

(iDodmo) 1) k vli tlocviku a 2) abych pece svou ko-

sinkou vládnouti dovedl. Pednášky jsou juž po týden

ukoneny — rovnž pestal jsem v sobotu s francouzskou

konversací — a možno v 2. bhu ponu znovu. Za hojn
opt zasedané noviny dkuji. Po krutých mrazech jest

tu zas od 13. teplo, ale samý déš — pedevírem boue.

1877. 15. bezna. Strasburg.

Z nmecky psané zpráv}" dr. Jos. Kaizla, podané c. k. professorskému sboru

právnické fakulty v Praze:

,, . . . Soukromým studiem, jemuž jsem vnoval

vtšinu asu, umínil jsem si zjednati si dkladnou zna-

lost dosavadních mezdních systémv a politické oeko-

nomie, poínajíc Adamem Smithem; v druhé ad obrátil

jsem se k nejdležitjším otázkám specielním, zvlášt

k otázce o organisaci práce v minulosti, pítomnosti a

budoucnosti a k otázce zlepšení stavu pracujících tíd.

V statistice omezil jsem se na studium Ottingenovy mravní

statistiky a na ohledání rzných method sítání lidu;

zamýšlím teprve v letním bhu vnovati statistice více

asu . . . poslouchal jsem . . . všechny pednášky pro-

fessor Dr. Schmollera a Knappa, pak vj-klady soukr.

docenta dr. Sliedy o penžní, úvrové a bankovní politice

41
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a pednášky prof. dr. Liebmanna o logice. Pro seminá
vypracoval jsem 4 pojednání."

1877. 18. bezna [ránoj. Strasburk.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

[Vincenc] Quis pijede v úterý odp. a bude u mne,

nebo jsem dostal druhé lože. Odjezd do Paíže stále

ješt uren na sobotu —• ostatn budu ješt psáti.

1877. 22. bezna odp. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Dkuji za rychlé splnní prosby mé zapjením
a zasláním 250 zl. = 418"60 mark, kteréž mi [Vincenc]

Quis dodal.

Pijel, jak oznámil — v úterý dne 20. t. m. o ^^5. a

máme se zde pospolu výborn. Do Paíže pojedeme v sobotu

(24.) ráno a dojedeme tam asi o 9 hod. ve. Nyní pra-

cujeme o plánu, rozpotu atd. Dnes jdeme do kasina

franc[ouzského] na Giroflé-Girofla, vidvše ráno velikou

parádu na oslavu narozenin 80. narozenin starého Orla.

Dkuji také za velevitané rekomandace — mám
všeho všudy 3.

1877. 29. bezna ráno. V Paíži, na BouJv. St. Gcrmain.

Dr. Jos. Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Oznámil jsem již malce koresp. lístkem, kterýž snad

už jste etli, že jsem po všelijakých nesnázích se dostal

v nedli (25.) ráno do Píiíže. Zmínné nesnáze záležely

v tom, že jsme byli nedobrým pipojením vlakúv nuceni

odjezd svj ze Strasb[urka] z rána na veer odložili,

vypravivše se už asn z rána na nádraží.

Psal jsem též, že se nám tu dobe vede — to hlavní

jsem slále zdráv a že dodržuji peliv rozpoet.

Všnk te o Paíži.

Že budu mstem a životem Ink j)ekvni)en a k obdixn

piveden, nikdy jsem neoekával. lovk pipadá sob
jako vesnian, jenž u vytržení otvírá Iiul)u a bloudí, ne-

vda, kam díve hledti.



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MKIIO ŽIVOTA. 327

Ruch a živoL na ulicích pesahuje veškeré pedslavv,

o 'A noci jest na p. v Rue de TivoH vše vozy lak naj)hieno,

že sotva dlažbu vidíš a nejvtším umním jest lu vbec
neporušen pes ulic' pejili.

O tch ohromných nádhcni}^cli budovách ani se

nezmiuji — aniž o délce, rovnosti a šíce ulic, kteréž tu

i tam v jedné pímé áe "A hod. se táhnou, asi tak jako

10 sv. Vácslavských námstí za sebou.

Omnibusv na všechny strany se hemží a možnost
vyznati se v nich umožnna toliko skrze bureaux omni-
bus, v nichž o smrech, o korespondencích atd. T pouí;

jízda (pímá i korespondenní) stojí v nitru 30, na hoe
(kdež vždy jsme) 15 c.

Rozmry msta jsou ohromné, nejsi ješt daleko,

když od stedu (od Louvre-u) hodinu cesty po omnibusu
jedeš.

A což jídlo! V restaurantech taková istota, elegance

a nádhera, — jak se rozumí, zakázáno kouiti. — Jí-

dáme — dosud skoro vždy — v restaurantech v palais

royal a sice dejeúner mezi 12—2, obd mezi 6\'2—7 hod.,

ráno okolo ^AilO snídáme kávu — veee odpadá. Dejeúner

záleží v hors oeuvre, dvou jídlech, desert a ^2 lahve

obyejného vína (b[ílé] nebo [ervené]), kteréž jest

tu veskrz výborné, to stojí fr. 1-75 a 10 — 15 c. zpro-

pitného. Obd: polévka, 3 jídla, dessert a víno za 2-25 fr.

Jídáme vždy a prix fixe t. j. že za uvedené ceny 1 hors

oeuvre, 3 jídla atd. z toho, co na carte du jour udáno

jest, vybrati si mžeme.
V pondlí byli jsme ve velké opee (sedadlo v dru-

hém, zadnjším oddlení parteru za 9 fr.) v Hugenotech,

neteba dokládati o výbornosti hlasv atd., opera (budova)

sama zahanbí stokráte vídeské dvorní divadlo.

Abych nezapomnl: vera došly noviny (tedy za

tentýž as jako do Strasburka) — díky za n. Budeme
v Paíži jist ješt do nedle po velikonocích.

Prozatím koním —
- píšu v kavárn za velikého

hluku. Prosím o njaké zprávy.

Dnes jdeme k [Louis] Legerovi.
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1877. 12. dubna. V Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi:

Ohlásiv matce odjezd svj z Paíže, oznamuji Tob,
že jsme vera ráno do Str[asburlva] se navrátili všicci

zmoeni 19hodinnou cestou. Dr. [Vincenc] Quis mne
zítra ráno opustí. Obšírnjší dopis bude po té následovati.

Jakž je se stipendiem a Drem H[ejrovsk]ým?

1877. 15. dubna. Strasburg.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.)

. . . Mj pítel Vincenc [Quis] opustil mne minulý

pátek (ráno) — byli jsme spolu až do odjezdu od 20. bezna.

Nyní cítím se na novo velice nešastný, opuštný od ce-

ého svta, nemaje píjemných upomínek na vlast a náš

domov . , . Nyní musím, pracovati — pracovati vy-

trvale, ponvadž nemám pro své studie nežli 4 msíce.

Ale myslím, že budu spokojen a klidný, že práce bude
velice píjemná a že se mi podaí zahnali s mysli veškeré

smutné upomínky a radovati se v nadji na veselejší

budoucnost. Nejsem nyní naladn . . . psáti Ti o svých

dobrodružstvích v Paíži; mohu ti jen tolik íci, že jsme

byli zcela spokojeni, že jsme mnoho vidli, mnoho užili

a že jen konec prázdnin a nedostatek penz nás zasmušil.

Utratil jsem 350 frank —• od odjezdu až do návratu

(cestu v to poítajíc), t. j. od 24. bezna až do 12. dubna;

ale koupil jsem všelicos v Paíži a dal jsem se fotografo-

vati ... A propos . . . chci T pi návratu ze Slras-

burka do Prahy navštíviti (v msíci srpnu) . . .

1877. 19. dubna dop. . ^ .Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl slrýci dru Edmundu Kaizloni.

Rukou tesoucí se zimou — dal jsem si, vrátiv se

od šermu, práv zatopiti — jmu se odpovídali k dopisu

Tvéiuu práv mne došlému. Zmiuji se pedevším o tom,

že novin obsaluijícícii zprávu o 4'vé volb*) jsem nedostal,

*) 7. dubna r. 1S77 byl dr. Em. Kai/1 zvoUmi poslancem pi volbách zem-
ských v skupin venkovských obcí Píbram- Dobiíš.
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a jsem v Paíži ješt obdržel listy se zprávami o mstech,

obcávám se, že snad také njaký dopis nebo lístek zma-

en byl; poslední dopis Tvj jsem dostal dne 19. 3. a od "

té doby koresp. lístek dne 2. 4. do Paíže.

Jak je se stipendiem — bh ví; vera mi píše Vincenc

[Quis], že Hejrv [= dr. Leop. Heyrovského] pítel Ryba

mu sdlil, že konen peníze vyzvednuty jsou — však

píše Zcárove, že prý H[eyrovský] už v sobotu odjíždl.

Sekám ješt do píštího dopisu Tvého, akoliv nemám

žádných obav a nyní mám ješt 165 mark. K nejvtšímu

vzteku vidím, že práv nyní ažio na Nmce do výše se

žene — to mi práv je vhod.

Však te o Paíži.

Bydleli jsme v Quartier latin t. j. na levém behu

Sekvany naproti poátku Tle St. Louis; stedem hmotného

života našeho bvl palais royal, kdež jsme mezi 1—3 déjeu-

novali a mezi (3—8 dinovali. Jesti P[alais] R[oyal] na

venek neúhledný, ohromný palác — pvodn Riche-

lieu-v, pak Oríeanovcv, má dva dvory, z nichž vtší

vvváží dokonale piazzu S. :\Iarco. První patro zaují-

mají restauranty vtšinou á prix fixe — v arkádách sídli

obchod, zejména zlatnické zboží. Ostatn jsem už psal

a vrátím se v pozdjším dopisu nkterém k paížské ku-

chyni.

Snažili jsme se, abychom pedn poznali dkladné

obecný zevnjšek msta, život pouliní, druhy obyvatelv

atd. a^ za druhé, abychom veškeré pístupné znamenitosti,

sbírky atd. okoukli. Takž jsme chodili mnoho a mnoho

po ulicích, po boulevardech (te poínají každou širší

ulicí, v ktervchž jsou dvoje aleje: jedna ze stromv, druhá

z pissoirv' záležející, íkati Boulevart*), takže i velmi

obskurní ulice název ten mají — zejména v Quartier

latin). Sedávali jsme na „velkých" b*^'"'^ t. j. B des

Italiens, des Capucines, de la Poissonier, St. Martin a St.

Denis (les grands b*") nkdy po obd otrubujíce zá-

stupy okolojdoucích — podívaná to, — kteráž jest zna-

*) Nápisy na ulicích zní všude Boulevart, a se jinak píše Boujevard.
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meniá. Takový ruch jsem si nikdy nepedstavoval:

ulice lze pro povozy jen nad míru tžko pejíti a chod-

níky jsou' naraženy. Elegance dam, " kterouž tu vidti,

jest veliká, pi tom dokonalý vkus a mimo to zdailá

a píjemná koketerie, kteráž v celém zevnjšku se jeví.

Šaty dam skoro veskrz krátké, aby malé, skvostnými

stevícemi kryté nohy vidti bylo — však ne dost na tom
—

• bylo by i škoda nevidti krásné krajkami ozdobené

spodní sukn — protož pozdvihne každá Paížanka levou

rukou asi na ^'n metru šaty —- pozdvihne je ale po stran

a je bláto nebo ne, a nikoliv jako u nás, kdež dámy plnou

paží velmi nechutným zpsobem zadnice sob pode-

bírají. — V módách žádné zvláštní zmny — poloviní

závoje oblíbeny — rozumné klobouky — šaty poád
ješt tsn piléhající, opatené širokým lemováním —
k tomu dlouhé tsné kabáty, na pozlacené podpatky nesmím
zapomenouti. Ženy o sob jsou v celku velmi ladné —
obyejn veliké, pimen silné, brunetty, kteréž hrd
a sebevdom si vykraují. Vidl jsem málo ohyzdných

žen — to jediné vyjímaje, že tak v 35—40 r. malé kníry

bujiti poínají — nkdy že jsem až závidl.

Nehled ku vzdálenjším ástem msta, nevidl jsem

ženštin, kteréž u nás co krok se namanou t. j. rozma-

nitých služek, bab, mlíkaek atd. atd. — ani stopy —
samá více mén elegantní dáma. Za to jsou mužové na

mnoze chudáci — slabí, malí a neúhlední. Dstojníka
sotva spatíš — nejsou v Paíži uniformy ani dost málo

oblbeny (dojprý to mrav) a všecko chodí a smí choditi

v civilu. Sprosté mužstvo jest nehezké, skoro vesms
o ervených kalhotách, plášt a kabáty špinavých barev

a nikdy k llu nepiléhající. ,Tak pravím, mužské obyvatel-

stvo všeho druhu spalný 1-\\\úq dojem; to jsou lady jiní

kabráci —• zejména oficír jest každý hora a silný lovk.
— Po ulicicli prohání se mnoho lidí obchod provozují-

cích: vitrier (skla do oken), les oranges (krásné a laciné

])omerane — 4 krcjc), mandle, kokosové oechy, pak
la nouvelle ])orle-clé (kroužky na klíe), la surelé des

clés, belles violelles, slálé vaní omiiihusuv, klorvcliž
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jezdí spousty, ale ani dost málo nepostaující; jak zhusta
táhli jsme pšky, ekavše se svým numírkem \i hod.

marn. Onmibusovc (ili onmiby) mají u stanic svých

bureau — kdo chce jeli, vezme v bureau íslo a eká na
vz, ímž zjednána mu jakási piiorita. Soukromé eky-

páže veskrz o 1 koni. — Všechny vozy jezdí jako blesk —
žádného nepejedou a žádný nedá se pejeli, tramway
lokomotivou tažená jezdí jako železnice; proletáové sedl

na imperiálech vedle nejelegantnjších pánv a není

to v Paíži žádnou nectí svézti se za 15 ct (= 6 kr.) na hoe,

nikdy jsme jinde nejeli. — Pokraování píšt.

1877. 28. dubna. Stnisburg.

Dr. Jos. Kdizl bratru Emanovi.

(Z francouzského dopisu).

. . . velice T miluji, ponvadž Ty jsi z celé naší

rodiny —^ a ta je pece dosti veliká — jediný, s kým mohu
upímn pohovoiti a který mne chápeš nejlépe. Znáš

strýce [dra Edmunda Kaizla] — má nejlepší úmysly,

je velice citlivý — ale nemluví, mlí stále a lovk ne-

odváží se zaíti; a pak jsou vci, o nichž s ním nechci mlu-

viti, ponvadž se bojím, aljych nevyvolal hádku ve v-
cech, v nichž nejsme za jedno. To je ku p. v politice,

ponvadž se mi zdá, že náš strýc jest stále vtší a vtší

konservativec a stále víc a více ernjší, ba skoro ultra-

montání ... V Paíži jsem se ml skvle — utratil jsem

mnoho — asi 350 franku, cestu v to poítajíc. Paíž je

výborné msto; všechno jest tam krásné — ulice, ve-

ejné budovy, skladišt, dámy — vše. Boulevardy jsou

veliké ulice, plné strom; jsou tu kavárny, kde je možno

sedti a dívati se na zástupy, jak ped Tebou plují —
zvlášt na veer o 10. hodin. Všude je vkus — odvy
dam pedí všechno, co's vidl vyobrazeno — vždy
víš, že Paíž je hlavní sídlo dobrého vkusu.

Veejných sbírek jest mnoho a bohaté: Louvre (starý

palác královský a pak císaský — stavení velice krásné)

— chová velice mnoho, zvlášt antické sochy; Versail-

les jsou vskutku nádherné — plné zlata, obraz a krásných
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síní — vidíš nádheru a vznešenost tch uboliých kráki.

Byh jsme. také v St. Denis, v opatství, kde se nacházejí

hrobky královské; vystoupili jsme na sloup Yendomský,
na sloup ervencový (pomník to za padlé bojovníky v re-

voluci r. 1830).

1877. 4. kvtna odpol. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Po dva dni už chystám se k psaní a vždy mi rozmanité

ty slavnosti a podívané vezmou as. Pedevírem vojenský

prvod s pochodnmi, vera civilní a k tomu pekrásné
osvtlovaní katedrály.

Zmiuji se pedevším o záležitosti vídeského ústavu:

co se zaslali mlo — povdli mi v dopisu, kterýž nalézá

se mezi spisy mnou užívanými; vše jsem také dle rozum-

ného pání jejich zaslal. Za druhé vidím z Tvého listu,

že jsi nedostal dopis, který jsem hned za prvních dnu
pobytu svého v Paíži Ti zaslal. —

Tady je te poád mnoho lidí, hluku, prachu, vaní
atd. Orel se synem, Moltke a j. pijeli v úterý a iní tu

po cel}^ týden pobyt nad míru nepíjemným. Samý lomoz,

hudby, strašný prach, protože bylo všude písku sypáno,

komandované oslavy otupují lovka o klid. Pijetí bylo

v celku dosti chatrné — samý v o j á k, služka a vše-

otrubující venkované nalézali se po ulicích — Nmci byli

hrubí, kdo nesmek, byl peskován, hvízdající kluci po hub
mláceni — vedle mne val njaký placen\' chlap z plna

hrdla vive Tempereur! Mám hlavn taky proto zlost, že

následkem všeho toho pednášky až v pondlí (7.) zanou
— a tudíž sotva 3 msfíce] potrvají. Te si už lid zvykl —
kde se císa kmitne — sejde se nkolik (málo) otra{) a vo-

ják, kteí vou — a mimo to se ve z j)laisiru i jiným
lidem, z ehož luza má i)ekelnou radost. Posýlam .,fešl-

grus".*) —
Dekorace msla ])rojde, soukiomé domy velmi chalrné

*) Festgrusse zur .\ukiinfl Sfiiu-r Majestát di-s Kaiscrs Willu-lin I. iii Strass-

bur< am 1. Mai 1877.
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— za lo ovšem vcrfejiió] (st[átní] i mstské) l)udovy jsou

par ordre de INIoiifti vyzdobeny. —
Chci le ješL pokraovati (ne dokoniti) ve svém

vypravování o Paíži.

Na každý krolv setkáš se s památkou na Napoleona I.:

sloupy, obrazy, sochy, chrámy — kde co je. Imposantní

jest hrob v chrám invalidv. Hrobka otevená, t. j. kulatá

veliká díra v chrám, nad kterouž se obrovská, docela

pozlacená bá klene, kterou ze všech konin vidti jest;

v hrobce známý sarkofág od ladožského jezera — ohromný,

jediný kámen barvy temn rudé — vkol v kruhu trofey

zejména z rak. práporv. Vendomsk}' sloup byl námi

steen — lovk ale má opravdu strach, když nahoe —
práv pod císaem — se nalézá, nebo kov otásá se po-

uliním hlukem a zdá se, iakoby vše se chvlo — schody

jsou tak úzké, že jenom jediný lovk na nich nacházeti

se mže. Nejlépe vedlo se nám na colonne de juillet —
oslavující památku na ervenec 1830.

O Pere Lachaise jsem si sliboval mnohem, mnohem
víc — pedstavoval jsem sob pekrásné sady zdobené

umleck\^mi náhrobky — naše hbitovy však — jak jsem

se pesvdil — jsou mnohem hezí; stojí zejména pomník

na pomníku; na ostatní hbitovy jsme nešli, vyjímaje

cimetire du M' Martre. Kostely paížské jsou v celku

velmi chatrné a vyznamenávají se vesms zkomolenými

vžmi. Hodí se, abych se zmínil o kr[álovských] hrobech

v sv. Diviši (jede se asi 15 minut po dráze); kostel (abbage),

v nmž se nacházejí, jest pekrásný — ale také bez celých

vží — mnohé náhrobky skvostné a umlecké. Nemén
zajímavá jest chapelle expiatoire na B*^ Haussmann

v Paíži, na témže míst, kde pozstatky satého krále

a královny pochovány byly; na míst, kde popraveni byli

(pláce de la Concorde), stojí obelisk luksorský — kterýž

jsem si také zas mnohem obrovitjší pedstavoval. (Pokra.)

Mám nyní (už od 20. 4.) nový ád životn[í], pracuji

ráno od 8— 1, o \\>2 obdvám — a pak se pracuje od 5—7^ 2

— což od pondlka pednáškami nahrazeno bude. — Dnes

došla Politik — možno-li houš!

42
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1877. 17. kvtna ve. V Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi

S radostí uvítal jsem zprávu, že zvolen jsi byl*) do

nejvyššího politického soukrom-veejného sboru a peju,

aby co nejdíve nadešel as, kde místo urputného ,nepovolím'

zaujmouti by smla osvžující a blahodárná innost.

S velikou bolestí vidím, že djou se v Rakousku vci
nejneslýchanjší, anižby kdo hledl ku pedu dbaje hlasv
kasandiných; mohlo by se vru státi, žeby rázem pozd
bylo. Tu alespo nemluví se sice mnoho, ale promluví-li se,

pak slyšíš jenom o zásadách národnosti, o kultue, o histo-

rickém vývoji atd. a vidíš ohromnou lanost trávícího

ješt organismu nmeckého. Slovo ,,Cultur" slyším tu

tak zhusta, že už je mi do zbláznní — as tmi lidmi to

už tak srostlo, že snad nevdouce otvírají ústa a ohýbají

jazyk blábolíce ,,Cultur". Francii — jejížto pedáctví

se uznává — ukazuje se pst a škodolib vítzoslavný

posunk a na východ strká se ,,kultura", jejímižto nezišt-

nými, obtavými, ba pímo politováníhodnými otroky

jsou ubozí Nmci. Moltke je zosobnlým výrazem této

povahy Nmcv: úsmšný, tvrdý výraz, jemuž na ele
napsána hotovost kdykoliby teba bylo, surovým násilím

si poínati. Pi tom je ovšem skromným a dmyslným.
Zdálo se mi, jakoby on byl býval mnohem radostnji

vítán než kdo jiný.

Za pítomnosti císaovy seznámil jsem se tu se spolupra-

covníkem ,,Frankf. Zeitung" panem Curty-m (Švýcarem),

jenž co reportér zde byl. Zná velmi dobe pomry Rakouské,

je píznivcem Slovanv, demokratem a sedl také už v ža-

lái; slíbil mi jakousi brožuru, kterouž o východní otázce

sepsal — však doposud ji oekávám.

Však vidím, že jsem už, pokud o místo jde, velmi

daleko pokroil, takže pojednání o paížské kuchyni,

kteréž dnes jsem podati chtl, odkládám na píští dopis.

Mám ješt prosbu za lubem— jest-li by Ti totiž možno
bylo, zjednati mi z Prahy doporuení k [A.] Schaefflemu,

*) Dr. Ed. Kaizl byl zvolen pedsedou ,,eského klubu".
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kteréhož bych vehiii rád navštívil — au pis aller až na

zpátení cest? Nmci mu sice mnoho nepejí — jest ale

pes to výteným mužem a má zejména co redaktor známé
(Tiibinger) Zeitschrift f. die gesammten Staatswissenschaf-

ten i u nicli stálého významu. Psal jsem ondy [prof. Ant.]

Randovi, tázaje se o radu stran habilit[aního] spisu.

Praví totiž stále, že spis ten jest u mne formalitou (což

ostatn už o rigorosech tvrdil! Dkuji za podobné formality)

— když tomu tak, podal bych delší (pracné) pojednání

o historii živnostenské politikv, ovšem bavorské, od r. 1799

až po dnes.

Ptal jsem se, zdali by to šlo. Však ekám ješt na

odpov psav, je tomu asi 12—14 dní.

Studuji te Marxv slavný spis „Das Capital", kterýž

; jest sice velmi tžký, ale nad míru duchaplný, bystrý

a poun\', má pes 800 stránek a jde to velmi pomalu.

Dkuji za hojnost zasýlaných novin.

[Na obálce]. Práv došel tecf 18. 5. ráno velmi la-

skavý dopis od p. pr[of. Ant.] R[andy], v nmž k otázce

moji pisvduje. Mám radost.

1877. 27. kvten. [Strasbiirk.]

Di\ Josef Kaizl bratra Emanovi.

(Z francouzského dopisu.)
^,

. . . jsem zdráv, pracuji dosti, kojím se nadjí, že

budu moci zaíti své pednášky na universit pražské

již v dubnu r. 1878 — ale ješt nedostatek penz mne
pipravuje o spokojenost . . . Byl jsem pekvapen, když

jsem etl Tvoji otázku v posledním dopisu: zda jsem se

rozhodl již státi se professorem nebo zda pjdu k advo-

kacii? Úpln jsem se rozhodl — a proto jsem v Strasburce,

abych zde studoval a proto jsem podporován minister-

stvem. ekl jsem již — že — patrn — zanu své ped-
nášky v letním bhu r. 1878. '-

--,.?

... Je možno, že již ku konci msíce ervence budu
u Tebe, ponvadž nedostatek penz mne asi odtud

vyžene.
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1877. 1. ervna. V Strasburce.

Di . Jos. Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Rád bych, aby dopis mj ješt do nedle došel —
protož mám na spch, nebo za ^l-i hodiny pijde pro mne
p. Janeek a mezi tím musím psáti a veeeti (t. j. vypíti

té a snísti kus sýra s chlebem); po tom vyplujeme.

Divím se, že v Praze poasí bez ustání — až do posl.

dopisu Tvého — tak nepíznivým bylo; zde máme již

snad po 4—5 nedlí pekrásný as, který jedin nevy-

hnutelným ob as (polodenním) deštm perván jest.

Tepla jsme tu mli v pravd ervencová — nkolik
bouí, dnes práv krupobití s deštm a hromobitím — nyní

zase pekrásno.

Odkládám optn paížskou kuchyni — a jako židé

na Egypt — na ni vzpomínám — a pronesu se o pedmtu
pro mne ponkud dležitjším. Psal jsem, jak zbžn
jsem už naznail, prof. [Ant.] Randovi o radu v známé
píin. Ku veliké radosti pravil, že velmi dobe ta Ba-

vorska se týkající práce podána býti mže — jen abych
prý i ponkud všeobecnjší vci tu i tam prohodil anebo

abych ješt malé pojednáníko více theoretické podal.

Tímto zpsobem jest možno (nikoli jisto), že již

v let 78 budu ísti. — Pochopitelno, že jsem velmi po-

tšen a s chutí ryju v haldách — v pravém slova smyslu —
knih! zákonníky, Verordnungsblaty, debaty parlamentární

(jesti Bavorsko juž od roku 1818 na neštstí konstitucionál-

ním). Prof. Banda psal zpsobem vskutku velmi laska-

vým a pátelským a jsem mu velmi vdným za to —
sejdeš-li se s ním, raiž se mu laskav o potšení mém
zmíniti — at neobmeškám co nejdíve odepsali.

Veliká korespondence moje nyní za krásného léta

ponkud nevoln na mne doléhá — však jaks laks všechno

ješt odbývám — a jesl už na mál(> iiiélio ]K)l)ylu.

Curti od Franf. Zeitung mi brožuru už zaslal — zašlu

ji brzo. Dkuji za konfiskovaný výstižek a za noviny

vbec, kteréž mi nyní lim iiiilejši a vždy vítanjší jsou,

že již nejsem lenem ítárny, prolo/e ích ])oii/. pes-
píliš málo využitkovali sto jsem.
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^^__ „ . V Strasburce.
1877. 5). ervna.

Dr. Jos. Kdizl sírijci dru Edmundu Kaizloui.

Daí se mi poád stejné — jediný rozdíl, že asi od

4 dn jest mj obd zase obstojný — kdežto ped tím as

po msíc byl už k zoufání, co pak se týe veee, jest mi

nyní silný pramen uzenin zacpán pedn panujícím vedrem

a za druhé trichinami, o nichž se tu v Elsasu práv ítá

a mluví.

Zmínil jsem se, že jsou tu sucha — už po více než

týden máme 25—30" R. v chládku; Štrasburk se jeví co

msto špíny a smradu; po ulicích teou pomeje atd. v ote-

vených struhách („Gosse" „evier"), ulice nad míru

tsné, takže se teprve nyní, jak náleží, raduji, že bydlím

na velikém námstí u samé brány, že mám slunce toliko

od 4 hod. z rána do 'AO, a za to zase užívám komár

z blízkých moál pevnostních.

Již delší as se tu koupeme*), pedplatil jsem se na

plovárn (4-50 M celé léto) v jakémsi zbloudilém proudu

rýnském se nalézající, ovšem lacino, však také plovárna

(vojenská) nejprimitivnjšího druhu — však jiného tu

nic není — ledabych klusal co den 50 minut do Kehlu,

kdež ovšem v Rýnu jest krásná plovárna (abonnement

za 13 M).

Pi-^^ci^iji __ po plku svého asu — o té bav[orské]

živn[ostenské] politice; práce to „exaktní", ale místy

k nevypsání nudná, sedím zahrabán ve spoustách zákoníku,

naízení, parlam. debat, kteréž musím co svazek prohlížeti,

excerpovati atd.; však nicmén s chutí pracuji, protože

v tom vidím habil. spis. [Prof.] Randovi jsem nedávno

psal — zárove též [prof.] Jonákovi.

Schmollerova pednáška o theorii polit [ické] ekonomie

byla z poátku mnohem potšitelnjší než nyní; rozpádá

ohromn historii vzdlanosti, mluví celé hodiny o^ dob

kamenv, bronzv, mluví o dobách, kdy lidé ješt ve

stavu opiím po stromech lezli a tam bydleli — a máme

*) Krajan pan Janeek — jenž se mnou toho dne, kdy poslední svj

dopis jsem Ti psal — vyplul, již tehdy se dokonale vykoupal, spad pro ne-

motornost do vody.
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už skoro po pli semestru a já nezaslechl slvka o hodnot,

o cen, o výrob atrl. atd.; druhou hlavní pednášku jsem

si také jinak pedstavoval a byl jsem v tom i poátkem
utvrzen — však hle, Knapp vyrozumívá theorii a praxi

statistiky pouhé objasování tabel, anižby závrený
výtžek v ádné form podal. Poínám tudíž petrpce

pykati, že jsem pes parno a prach nešel na léto do Berlína.

Však myslím, že bych nebyl více získal, protože semestr

jest píliš krátký, a budu úpln spokojen, dokoním-li

zde svou práci; možná, že snad do Berlína se jednou ješt

dostanu.

Já jjjojedu na každý zpsob pes Stutgart (Scháffle?)

a Mnichov k [bratru] Emanovi*) a pak deficiente pecunia

dom; pvodn jsem chtl do Ústí [n. Orl.] — víte nebo

tušíte, pro — toho všeho ale jsem se naprosto vzdal

(dobrý to úinek ciziny) — ale krumlovští mne stále

dtkliv zvou. Však dotamtid ješt daleko. Koním,
dkuje znova — také za noviny. Souasn zasýlám bro-

žuru Curtiho,**) velmi dobrou.

1877. v nedéli 17. ervna odp. V Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl strýci dni Edmundu Kaizlovi.

Chci pedevším podotknouti, ie Svcený tu byl a že

jsem asi 2 hod. s ním strávil, pišel, umyl se u mne a dal

si boty vycíditi, po cest v erném Lese, naež jsme spolu

v tavern alsacienne sklenku piva vypili. Má tu velikou

chybu, že není ani ryba ani oulec, ienom že má navštívenky

s ,,Hanns Swceny", —
Barometr spokojenosti moji stojí nyní zase mnohem v\'še

než za dob posledního dopisu, [prof. G.] Schmoller v ped-

náškách pokroil konen ku speciálnímu dílu, který^ž jest

opt —- jako z poátku prvý díl — velmi zajímavý; mimo
to mne studium moje soukromé velmi tší, zvlášt proto,

že pedce jakýsi pokrok pozoruji; mám te 4 velké spisy

v práci, kteréž stídav pro])írám: 1) [K.] Marxv výtený

•) Byl tehdy v Kufstein.

**) Která by to byla, noinolili jsme zjistiti.]
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a duchaplný „Kapitál", 2) Allg. od. thcoret. V. W. lehre

(nach Rau) v. [Adolf] Wagncr I. Teil, I. Band: Grundlagcn—
ohromné to dílo berlínského profesora (který také siln

socialismu peje), 3) [Gustav] Schmoller, iiber einige

Grundfragen des Rechts u. der V. W. polemický spis

proti prušáckému manestrovci [Heinrich Gotthard] v.

Treitschke, jenž Schmollera ze socialismu vinil. Schm[oller]

toto naknutí nepipouští — vždy je kaiserlich, 4) [Gustav]

Schmoller: das deutsche Kleingewerbe. •

Mimo to pracuji denn asi 2 hod. v bibliotéce o své

habilit. práci.

Bude T snad zajímati násl. úsudek Marxv o známém
Tob Macaulay-ovi (Str. 272): „M., der die engl. Ge-

schichte im Whig — u. Bourgeois interesse*) zurecht ge-

fálscht hat, declamirt wie folgt: Citát z M. Hist. of Engl.

v I. p 419, kdež M. popisuje, že díve (v XVII. vku)
v továrnách atd. lid byl více upracováván než nyní —
„M. hátte weiter berichten konnen, dass ausserordentlich

wohlgesinnte amis du commerce im XVII. J. H. ,,with

exultation" erzáhlten wie in einem Armenhaus in Holland

ein Kind von 4 Jahren bescháftigt wurde u. dass dies

Beispiel der vertue mise en pratique in allen Schriften

von Humanitairen á la M. Muster passirt bis zur Zeit

A. Smiths" atd. ,,Derselbe schottische Sykophant und

Schónredner M. sagt: ,,man hoe heute nur von Rlick-

schritt und sehe nur Portschrit'. Was fiir Augen: und

namentlich was fiir Ohren!'

Však už toho radji nechám, nebo nebylo by konce.

Další píinou zlepšení mé spokojenosti — abych po-

kraoval — jest strava; obd jest nyní zase výborný,

*) U socialistv (zejména Lasalle-a, Marxe a j.) jest bourgeoisie tetím

stavem, jenž koncem XVIII [stol.] z jama šlechty a knžstva se vymaniv nyní

mocí ,,Kapitalismu" t. j. soukrom. vlastnictví na kapitálech 4. stav utiskuje.

Protož nejjedovatjší záš proti bourgeoisom. Práv tak, jakož nadešla slavná

noc ze dne 4,5 srpna 1789, kterouž zmínné 2 stavy ,.vystavny" byly, tak

pijde i den, kdy bourgeoisie vyvlastnna bude z vlastnictví kapitálu, kterýmž

toliko pravé vlastnictví 4. stavu na úkor jeho a ve prospch Lourgeois vy-

vlastnno bývá. —
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piju k obdu V* litru vína s vodou — pivo je leplé a voda

nepitelná; co náhradu za ušlé uzeniny kápl jsem nyní na

vejce (kus v prmru za 1^2 sou = 3 kr.), které ve všech

možných podobách jím.

Dále pak shledal jsem, že finanní stav mj není tak

zlý, jak já jsem si jej pedstavoval. Myslel jsem, že budu
si museti na konci zápjkou vtší smny (t. j. 40—50 zl.)

si opatiti — však nyní vidím, že polovice dostaí. Mám
nyní — abych jasné vymalování podal — 215 M, v ervnu
ješt (byt, obd, život) utratím 75 M — pak ervenec

100 M = 175 zbývajících 40 M zpotebuji z ásti ješt

v srpnu, nebo možná, že semestr až do 5— 10 se protáhne;

zbytek na cestu; jak ^'eliký ten zbytek bude, nevím —
v nejhorším pípad budu museti celou cestu nahraditi

finanní operací —
Ml jsem na poátku ervna nkolik velikých útrat:

kabát orleanový 10 M, zpráva bot 10 M, plovárna 5 M
(s diskrecí) a j.

Dnes dopol. — dle zdejšího zvyku — bhali po mst
expressové s ,,dépche de Paris", oznamující rozhodnutí se

M'' Mahonovo k rozpuštní snmovny;*) senát prý svolí —
a hle krise ve Francii jest kompletní. Nmci jsou u velmi

váleném naladní — radji prý díve než pozdji — dokud
Francie se zúplna neozbrojí. Vbec je celá evropská

situace te zlá— nevím, dá-li se v kalu cos ulovili. Ostatn
franc. listy republikánské již dávno cosi uly — nebo
Rép[ubliquc] franc [aise] (list, který jest mi z francouzských

nejmilejší) již za mého pobytu v Paíži stále se obávala

ultramontáního pevratu. Jak se zdá, u nás v Cechách

mnoho lidí tomu rusofilismu ádn neporozuninlo, já celou

vc nepovažuji než za vzdálenélio sliašáka proti nniecko-
maarským vladam a zárove za velikou ])áku slovansko-

národního uvdomní lidu eského a Id. Protož myslím,

že adresa Riegrova**) byla velmi na iiiisl, což ze vzteku

*) President Mne Mahou vyžádal si due l(i. ervna r, 1877 souhlas senátu

k rozpuštní ])oslanecké snmovny a naízení novýcii voleb.

**) Dne 29. kvtna r. 1877 otiskly eské listy adressn dr. I'. I.. Uiejíra,

kterou jménem své strany Rieger zaslal |)edsedovi slovanskýeli vyborii na Husi,
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Nmcv (viz také Kladerada v kalendái pod nápisem a j.)

(ale zejména vídeské smeky) souditi lze. Odpovdi

Aksakovov rozumnli na štstí Nmci jinak než — jak

pravíš — nkteí našinci (viz Kolnischc Zeitg. ze dne

15. nebo 16. t. m.).

Byloby mi nad míru milé, kdyby [Fr. L.] Rieger nebo

ješt spíše [Jos.] Jireek [bývalý ministr kultu a vy-

uování] mi dal k Šefleti*) odporuení — možná, že bych

se ad hoc vypravil do Stutgartu, protože mi na nm velmi

mnoho záleží.

Koním, maje v úmyslu, jíti se koupat. Nemam te

zase pražádných spoleníkv a také o nikoho nestojím,

nebo málo kdo je mi vhod; Janeek je na venkov se svým

Svrkovem a tomu Švýcarovi jsem už asi ped msícem

ekl, že s ním více nemluvím, protože byl nezpsobným.

Jenom ob as zajdu do jakési malé krmy za mstem,

kdež nkolik známých (ale velmi vzdálen) slušných lidí

se scházívá — však stává se velmi zídka.

1877. 24. ervna. Strasburk.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.)

. . . Pokud se týe tla a zdraví, je mi dosti dobe . . .

Pokud se srdce týe — to je nyní klidné a mrtvé . . . jsem

nyní jinak zamstknán, pracuji nyní v celém rozsahu svého

oboru a mnoho získávám. Jsem nyní velice spokojen,

že jsem zstal v Štrasburku také v tomto bhu. Víš, že

mimo jiné zamstnává mne mj ,,habilitaní spis", na

základ jehož dostane se mi venia legendi t. j. dovolení

ísti. Thema, které jsem si vyvolil, jest živnostenská

politika Bavorska od r. 1799 až po naše dny. Pedmt
sám sebou je málo zábavný a suchý — ale práce jest ne-

Aksakovu. V adresse té se zdrazovalo, že bojem Ruska za osvobozeni Jiho^

Slovan ze jha tureckého nastala Slovanstvu doba dležitá, zaež echové vdi

slovanským výborm na Rusi. Aksakov v odpovdi vytýkal stran sta'oeske,

že, spojujíc se s klerikály, „upaluje Husa znova a v každé hodin."

*) A. Schaefflemu, který byl za Hohenwarta v kabinetu duší státoprávní

vyrovnávací akce eské.

43
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obyejn pouná, ponvadž chápu, jak je nutno exaktn
pracovati a ponvadž ta partie jest podstatnou ástí
otázky sociální

-

1877. 26. ervna. V Strasburce.

Dr. Jos. Ka zl slrýcdru Edmundu Kaizlovi.

Není ani dost málo píiny strachovati se, že obor

a smr, kterémuž síly svoje vnuji, kariée moji na úkor

bude. Zdá se, že ze slov, tu i tam snad ne s náležitou opa-

trností pronesených, soudíte, že jsem milovníkem a za-

stancem petrolejníkv a ervené internacionály. Musím
proti této — by snad i rouchem mých práv slov po-

nkud pepjaté, v zásad ale dobe pochopené výitce
se ohraditi a sice i 1) ve smru formálním i 2) ve smru
hmotném. K ís 2. Nesdílím nikterakž náhledy a zejména
praktické zámry onoho radikálního, erveného soci-

alismu, jehož propagátoi^y jsou lenové mezinárodního

spolku dlníkv, jehož hlavou jest Marx a j. Ale nutno

jest, abych tyto náhledy a zámry seznal a studoval

a to proto, že jedná se o skutenou zmáhající se školu theo-
r e t i c k o u a za druhé proto, že spisy Marxovy, Las-

salovy, L. Blanca a j. i formou i obsahem jsou nad míru

pouné, ba i duchaplné. Co mého smýšlení se týe, považuji

snahy jejich násilné a podvratné za práv tak zhoubné

a výstední jako snahy mužv na druhém protivném

kídle se nacházejících. Pevného a uritého smru doposud

sám nikterakž nemám a tím mén zabývám se neustálým

hledáním bývalých a posavadních jaem; tolik však

tvrditi mohu již nyní, že stanovisko moje jest asi práv
tam, kde [A.] Schaeffle stojí (a na nmž [A.] Wagner, [G.]

Schmoller, [Karl] Knics a j. se nacházejí; chce-li kdo tento

smr nazývati socialismem (a dje se to nezídka) —
habeat sibi; pak jest socialislou každý, kdo zastává se

na p. státních železnic, kdo horlí i)ro zákony tovární,

kdo libuje si v bezplatném vyuování ve školách atd. atd.

K. 1. Nemám nikterakž úmyslu s náhledy svými,

by i sebe krotšími na veejnost vystupovati, musím
ješt velmi mnoho studovali, abych v šanc se nevydal
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nebezpeí, za málo lei odvolávali siuid lo, pro jsciu

nedávno horoval. A kdyby nkdy náhledy moje byly

takové, že bych veejným jich projevováním a zastá-

váním prospch svj ohrožoval, budu prozatím
radji úpln zticha, nebo bohužel budoucnost moje

nenáleží nyní toliko mn, nýbrž i rodin.

Mám za to, že toto zajisté veškeré hokosti nebo

dokonce nevrlosti prosté vyjádení, pátelské a laskavé

(jako vždy) starosti a obavy Vaše dokonale ukonejší,

a prosím, abysi se o úinku jich pronesl.

Co se nejbližší budoucnosti týe, povím ješt toto:

Habihtaní spis dokoním ješt letos — podám jej v zim-

ním semestru v Praze (a ve Štrasburce jakožto konku-

renní spis); po tom (až budu co docent na katede) uvážu

se u vypracování podobné vci o Rakousku, kteráž snad

stupnm k mimo. profesue sloužiti bude; na to se toho

nenezajímavého živnostnictví vzdám — co dále, prozatím

nevím. Tším se na doporuení [Fr. L.] Riegrovo; Scháffle

má nyní sídlo v Stutgart — díve býval profesorem

v Tubinkách; pojedu k nmu bezpochyby hned — cesta

sem a tam stojí po 3. asi 10. M; abych ješt o finance za-

vadil, mysKm, že by škoda bylo pi této vhodné píle-

žitosti známostí takových se vzdáti; sumy, kteréž se mi

nedostává — uhradím úvrem nedosahujícím 50 zl. a dou-

fám, že snáze si jí vydlám než bych snášel vdomí, že

jsem tolik a tolik promeškal.

Zajímavým jest lánek Vaterlandu*) a odpovd Po-

litiky; to rozeznávání Martinicovo**) mezi snmovními

poslanci národními a mezi „státoprávními" poslanci

rajchsrátskými bylo mi novinkou; nepkn podezívá

V[aterland] Cechy, že mají jakési Rakousku nepátelské

zahraniní tendence — snad spojení s Ruskem, ten ne-

smysl V[aterland] jist sám nesdílí. Situace jest vbec nyní

nad míru poutavá a napjatá, zejména též neshodly

v ausglajchu. Ješt nevje žádný píznivý vítr?

*) Vaterland z 2. ervna r. 1877 pinesl lánek z péra hrabte Jindicha

Clama-Martinice, odsuzující adressu dr. F. L. Riegra k Aksakovi.

**) Co jest s Bukvou ?
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as jest tu stále pekrásný — koupám se co den po
pednáškácli (po 7. hod. ve.); mám zase trochu spole-

nosti: francouzského to Štrasburana, právníka, s nímž
jsem verejší veer strávil pracovav celý den.

(1877. první polovice ervence.] [Strasburk.]

Dr. Jos. Kaizl patrn strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Tady ve Štrasburku psobí práv potlaení jistého

polit, denníku veliký hluk, jest to Industriel Alsacien,

vycházející v Mýlhzách, list to velmi rozšíený, ale až

do krajností oposicionální; psal ustavin o anexi, vybízel

Nmce, aby velikomysln vrátili dobyté zem atd. až pan
Móller (vrchní president) potázav se s Bismarckem naídil

potlaení; však brzo vyjde njaký remplacant. Ind. Als.

byl list proti Nmcm oposiní, doma ultra demokratický,

však zdá se mi, že tato druhá vlastnost byla vedlejší.*)

Mezi Nmci samými, zejména v kruzích akademi-
ckých, pobuuje záležitost [Eugena Karla] Dhringova
šosácký klid myslí. D[hring] jest docentem polit, eko-

nomie v Berlín, muž to asi 47 lety, skoro úpln slepý,

avšak nad míru duchaplný a dkladný; jest považován za

autoritu na poli fyziky, filosofie a též ekonomie. Prof.

[Herman] Helmholtz v Berhn byl jím naen, že si oso-

boval odkrytí jakési sensaní theorie tepla, kterouž

slavný fyzik nm. [Robert] Mayer 4—5 let ped tím byl

objevil. Tato ovšem velmi ostrá polemika a k tomu i jiné

spisy i)imla filos. fakultu berlínskou k návrhu, aby
D[uhring] byl sesazen s docentury. Nm. studenti se ho

ujímají, horlíce pro volnost vyuování — jiní zase krí
ramenoma; ministr vyuování (Dr. Falk) o lom bude
nyní rozhodovati.

Podotýkám ješt, že jsem byl nedávno uveden do ryze

alsaského**) doinu, kdež jsem ve spolenosti mladých,
vkusných dam dobe se bavil. To se málo kterému ci-

zinci zejm. ale studujícímu podaí.

*) 5. ervence r. 1877 vrchní president zastavil orgán elsaské protestní

strany ,, Industriel Alsacien".

**) t. j. francouzského.
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1877. 9. ervence. ^ Strasburce.

Dr. Jos. Kaizl strýci dru Edmundu KaizUwi.

Dkuji Ti prcdcvšiin za odporueni dra [F. L.J íiiegra,

jehož tohoto téhodne hodlám užíti; dlvuji ale hlavn

za otcovskou v pravd péi, kterouž o rodinu naši se

staráš; tato laskavost Tvoje i babiina jest mi sice ve-

likou útchou, nic mén však smutný stav, v kterémž

se nacházíme, jest zdrojem ustaviných starostí, stá-

lého nepokoje a vbec nespokojenosti stále vzrstající,

kteráž všecko ostatní ztrpuje. Na chvíli lovk pomoci

jakési okamžité lehkosti mysle pozapomíná, však za

chvíli zdvojenou silou udeí veškerá tíže strasti.

Nechci planými lamentacemi maiti slov a ponechávám

jako vždy pedmty tyto vlastnímu pemýšlení svému,

ímž nikomu rozmar — v okamžiku snad lepší — nezkalím.

Práce moje mne tší — myslím habilit. spis; mimo

nj mám jedin pednášky — theorii jsem musel pro-

zatím opustiti. Snáším ponejvíce ješt materiál — kte-

rýž bezpochyby doma zpracován bude. Do íjna nebo

listopadu podám spis ten v Praze — do února podám

jej tady co konkurenní spis (o cenu 300 M). K habilitaci

doufám, že skvle postaí — vedle historických partií

bude obsahovati všeobecné rozpravy theoretické, opíra-

jící se ze všech stran na hojný statistický základ, po nmž
práv na všech koncích pídím a jehož již nkohk archv

mám. Na to kladu hlavní váhu.

Noviny protu vždy skoro dokonale — dkuji za

n a podotýkám, že jsem nikdy ani feník ješt nedoplácel.

Nedávno ml Pokrok úv[odní] lánek o lichv; ne\im,

kdo jest pisatelem toho velmi, velmi povrchního lánku,

tolik ale vím, že in pcto. polit, hospodáství jest o dobrých

30 let po zadu, ka, že by návrhy na obmezení zpso-

bilosti k smnkám atd., dalyby se ze stanoviska mo-

derního národ, hospodáství velmi snadno vyvrátiti.

To je stanovisko, na nmž lidé myslí, že nár. hosp. jest

souhrnem zákonv snad bohem daných, nezmnitel-

ných a nezrušitelných, podle kterýchž veškeré jednání

zákonodárné íditi se musí, aby ušlo se pokiku, že veta
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jest po spolenosti lidské, protože každý nesmí dlati,

co chce. Tp jsou ti samí kiklouni (nikoliv Pokrok, ten jest

píliš naivní k tomu), kteí spílají veškeré organisaci práce

(bývalým cechm, spolkm živnostenským a la trades

unions atd.), kteí vidí v každém zákonu, kterýž jim

pekáží — ohromná pouta a okovy — ale okamžit horlí

pro cla na ochranu svého prmyslu, pejí si stálých subvencí

svých podnik, železnic atd., jakmile konjunktura trochu

nepízniv na n zavane.

Zkrátka to je to stanovisko, jemuž hospodáství

politické není než souhrnem soukromj^ch hospodáství,

smujících výhradn na hmotný zisk. Že v takové eko-

nomii nemají vyšší snahy, náboženství, mravnosti a j.,

místa, rozumí se samo sebou.

1S77. 13. ervence. V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizloui.

Už jsem se dlouho na nic tak netšil jako na zítejší

výpravu do Štutgartu; pijedu zítra v poledne a vrátím

se dom v nedli v noci; mám nkolik odporuení k dvma
excellencím: k Sch[aefflemu] a k editeli úst. úadu pro

I)rmysl atd.; práv jsem obdržel od Sch[aeffleho] od-

pov na telegrafickou poptávku, bude-li v nedli doma?
— bude; až obdržíš tento lístek, budu snad práv u nho.

1877. 17. ervence. Strasbursí.

Dr. Jos. Kaizl své matce.

(Z nmeckého dopisu.)

Mn též daí se stále stejn obstojn — však pece

se již velmi tším na návrat do vlasti. Ml jsem dva velmi

píjemné dni v sobotu a v nedli v Stuttgartu; to hlavní

psal jsem již [strýci] Edmundovi. Jak od ])ana v. Stein-

beis*), tak od [A.] Schaeffle byl jsem velmi pátelsky pi-

jat, tento byl zvlášt laskavý a srden litoval, že mne
nemže alespo na kávu pozvali, lu^bo ped sebou ml
výlet, dávno umluvený; J. l^xcell. nabídl mi víno, jež

*) Primiyslník Ferdinand von .Sleinbeis.
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jsem odmítl, a lak ales])o musel jsem s ním douLník

vykouiti; ujistil mne, že zajisté neomešká oplatiti moji

návštvu pi svém nejbližším píjezdu do Prahy; pravil

jsem však, by toho neehal, ponvadž se sám osmlím
jej vyhledati, atd. byl jsem u nho od 10— 12, ponvadž
mi telegraficky oznámil, že bude jenom v nedli dopoledne

doma.
— V sobotu dopoledne byl jsem 2 hodiny v nenudné

a jednoduché Carlsruhe; vyhledal jsem Svceného, pon-
vadž náhodou pamatoval jsem si jeho adresu, však ne-

zastihl jsem jej doma; v tchto 2 hodinách prohlédl jsem

1) celé Carlsruhe od A—Z 2) navštívil Svceného 3) prohlédl

dkladn prmyslové museum a vypil 4) žejdlík vína,

pi emž proetl jsem ,,Carlsruher Weltblatt",

Stuttgart je pkné msto, plno nejkrásnjších sad;
Švábové jsou — jak vždy jsem pozoroval — nejpíjem-

njší ze všech Nmc. V sobotu odpoledne byl jsem též

v Cannstadtu (lázních), koupal jsem se v Nekaru a vypil

minerální vodu, která obecenstvu je zdarma pístupna,

která však jevila takové úinky, že na zpátení cest

v tramvaji ubránil jsem se ped výbušnou katastrofou

jedin velkým svíjením, hryzením do pysk a šklebením

se. V celku utratil jsem 25 marek. Prohlídku Baden-

Badenu pokazil mi odpolední déš. (Cesta odtud do Stutt-

gartu trvá bez perušení 5^2 hod.)

Štrasburk opustím bezpochyby dne 5. srpna, po-

jedu na Kehl, Appenweier, Offenburg, Donaueschingen*),

Šafhúzy do Kostnice na Bodamském jezee; odtud do Mni-

chova, Kufsteinu. Cesta trvá tém tak dlouho, jako

kdybych jel na Carlsruhe, Ulm, Augsburk do Mnichova.

1877. 22. ervence. Štrasburk.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.)

. . . Zde máš kousek mého života: všední dny pra-

cuji celé dopoledne až do V; i, obdvám, uvidím se s kra-

") t. j. dráhou Schwarzwaldskou.
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Janem p. Janekem a o 4. hodin jdu do akademie, kde

zstanu až do 7. hod. Pak se koupu — ale poslední dny
nikoliv, ponvadž byla voda píliš studená. O 8. hodin
veerní — pracuji ješt hodinu do 10 hodin a vypij u bu
Va litru piva bu vína. . . . nco o mém výletu do Stutt-

gartu. Jel jsem tam navštívit Schaeffleho, bývalého ra-

kouského ministra obchodu. Ml jsem velice lichotivá

odporuení od [dr. F. L.] Riegra a [prof. G.] Sch[mollera].

Pijal mne s otevenou náruí, mluvili jsme o politice

a národním hospodáství — ale dovolíš-li, povím Ti to

asi za 20 dní dkladnji • • . rj|

1877. 22. ervence.' V Strasburce.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmunda Kaizlovi.

Chci pedevším fdle pání Tvého promluviti o setkání

s [A.] Schaefflem.

Bydlí v Stuttgarte na konci msta v docela nové

tíd v nádherných domech (Hochheimer Strasse Nro 9)

au 3^"®; byt je velmi vkusn a ist upraven; na dveích
tabulka: ,,Albert Schaeffle"; zazvoním, pijde služka:

,,Sr. Excellenz zu sprechen" — jde oznámiti — veliký,

silný, zdravý pán oteve dvee a uvítá mne jakožto echa
velmi srden (byl jsem po služce svou i Riegrovu kartu

mu poslal). Mluvili jsme hlavn o pol. ekonomii a o poli-

tice. Dokonil Schaeffle práv II. a posl. díl ,,Bau Se Le-

ben" a ml z toho patrn až pílišnou rados, neb stále

o tom mluvil. Tu vlastnos, kterouž zde i jinde od od-

prc jeho jsem zvdl, má, jest totiž ])onkud samo-

libým. Stav Rakouska jest mu naprosto politování hodný,

má za to, že bez b r z k é h o návratu k federaci nastanou

smutné konce. Vypravoval, že nedávno byl v Praze a ve

Vídni, kdež arcikn. Albrechtem byl vlídn pijat, vypravo-

val o poslední audienci své u J. V., pravil, že i nyní shledal

úplnou shodu mezi náhledy svými a Ilohenwartovými a prese

všechny protestace a deprekace ml velikou radost, když

jsem mu opakoval, že jest to naše jediná a nejvyšší na-

dje, že on s Hohenw[artem] co nejdíve kesla ministerská

znujmou. Riegrovi vzkazuje loto: že s listem k ,,Aksa-
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kovu" v clku souhlasí (vyjíninje zejnieiiíi [jissus o nad-

cházející licgcinonii ruskc), že nejvíce dosáhnouti lze stá-

lým inením, hrubostí ald. náhled to, kterýž jsi Ty s po-

divuhodnou dsledností i v dobách všeobecného spo-

jeni dynastického — hájil; sluší pokraovati na té dráze.

Uvnit sluší se varovati ultramontanismu importova-

ného — ale sluší stežiti aliance se šlechtou a knžstvem
rakouským. Tím demonstrováním a lomozem nejspíše

se obrátí na Cechy všeobecná pozornost i Rakouska
i Evropy atd. atd.

To jsou hlavní rysy jeho názorv*). Mnoho — jak

už praveno — mluvil o sv^xh spisech a psobení v-
deckém; bylo mu zadostiuinním, že mladší generace

i v samých Nmcích jej uznává — ba že i [A.] Wagner
(prof. v Berlín) úpln na jeho stanovisko se postavil;

pravil, že v posledním spise (II. díl Bau & Leben) ješt

více draz klade na ,, obecná hospodáství" (Gemeinde-

wirtschaften) a že tím opt znan k socialistickým the-

oriím se piblížil atd. atd. Pobyv u nho skoro plné

2 hodiny odešel jsem 12 hod., naež jsem o 2. hod. ze

Stutgartu odjel.

1877. 2. srpnn. Strasburg.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.)

S nejvtší radostí píši Ti poslední dopis ze Štras-

burku. Dnes jsem vykonal osm návštv na rozlouenou
— všude byl jsem dobe pijat a zvlášt u p. [G.] Schmol-

lera, který mi daroval ješt velik}^ spis jako odmnu za moji

piinlivost v seminái . . . Na cestu se vydám zítra

veer — noc ztrávím v Offenburgu, ve velkovévodstvi

badenském, v sobotu pojedu do Šafhús — odtamtud do

Kostnice, Linda\y, Mnichova; v Mnichov zstanu 5. 6.

a 7. a k Tob pijedu 7. srpna veer. Pracuji do posled-

ního okamžiku — vera jsem ml pednášku v seminái

o veejné dobroinnosti. Opouštím s nejvtší radostí

*) Odebírá ,, Politik", kteráž se mu nadmíru líbí. Dkuji za noviny, které

vždy s radostí vítám. Ped 7. srpnem neodjedu.

44
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staré a špinavé msto Strasburk, ale s pesvdením,
že jsem zde mnoho získal a že jsem uinil pokroky ve

svých vdomostech. V Mnichov chci zabíti dv mouchy
jednou ranou: projednati njaké záležitosti a vidti krásy

Icara Athénského . . . Doetl jsem ješt nco národo-

hospodáského a jdu, abych se setkal se svým krajanem

p. Janekem ...

1S77. 26. íjna. [V Praze.)

Z nmecky psané zprávy dr. Jos. Kaizla, podané c. k. professorskému

sboru právnické fakulty v Praze.

,, . . . Také v letním bhu r. 1877 zstal jsem na uni-

versit ve Strassburgu; uvážil jsem totiž, že mj zisk, jestliže

budu pokraovati v studijním rozvrhu, v zim zapoatém,

nepomrn vtší bude, než-li kdybych byl na jiné n-
mecké vysoké škole v tak krátkém letním bhu a snad

pi zcela zmnném plánu uebním Zabýval jsem

se pevážn studiem sociální otázky. Jednak proto, abych

ml protiváhu proti svému, do té doby vtšinou abstrakt-

nímu studiu, jednak abych opravdu pokraoval i v ohledu

meritorním a nejen methodickém. Zahloubal jsem se do

djin nmecké živnostenské politiky a vedle toho sbíral

jsem hojný materiál k djinám bavorské živnostenské

politiky v posledních 70 letech. Z toho dvodu etl jsem

skoro všecky význané spisy, brožur}^ a lánky, které

se vztahují k nmecké živnostenské politice od francouz-

ské revoluce. Velikononích prázdnin užil jsem k výletu

do Paíže, kde laskavostí pana Maurice Block-a dostal

jsem se do sezení Academie des sciences morales et po-

litiques. Ml jsem tu est seznámiti se osobn s vynika-

jícími francouzskými ekonomisty."



VIL

HABILITACE.

* dyž se dr. Jos. Kaizl vrátil ze Strassburka

= do Prahy, dolehla na nho plné tíha všed-

.t nlho života. Xechtél svoji existenci založiti

si jako budoncí advokát, byl pevn odhodlán

spti k professue na vysokých školách, a

tyto úmysly jeho byly spojeny s celou adou
pekážek a obtíží. Po smrti otce Kaizlova hmotné pomry
etné rodiny byly neutšené a nebylo možno, aby dosplý
syn mohl spoléhati na njakou podporu z domova; byl
práv nucen pispívati na udržování domácnosti své matce.

Nejistá cesta k professue setkávala se s odporem u. jeho

píbuzných a ukazováno mu, že by jako budoucí advokát žil

v daleko výhodnjších pomrech hmotných. Ab}' zjednal si

existenní minimum, vstoupil dr. Kaizl dne 1. íjna r. 1877

jako koncipient do advokátní kanceláe dra Ignáce Brdiky
v Praze, ale tím uvalil si velikou pekážku v rychlý pochod

za svoji habilitaci. Chef jeho byl sice muž plný uznání k svému
personálu, ale dvojitá frekvence ubírala Kaizlovi veškeren as,

takže jen s obtížemi, veer, s ochromenými silami, mohl po-

kraovati ve svém studiu. Zamnil proto dne 1. února r. 1878

své místo u dra Brdiky za místo ve veliké advokátní kancelái

dra Ig. Hauschilda v Praze, kde pracoval jen dopoledne a mohl
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odpoledne užili l^:e svému studiu. Ale netrvalo dlouho, aby
v klidu molil pracovati aspo v odpoledních hodinách. Když
se vrátil v polovici srpna r. 1878 ze své trnáctidenní dovolené,

kterou ztrávil na slovanském jihu, v Št. Hradci, Lublani,

Pulji, Terstu a zvlášt v Bledu, dostal dne 29. záí r. 1878

rozkaz, aby do 48 hodin odebral se k zásobovacímu sboru

svému v Slavonském Brodu a aby se tak úastnil posledních

záblesk rakouského váleného tažení za úelem zabráni

Bosny a Hercegoviny. Pes Víde, Záheb a Sisek dostal se do
Slavonského Brodu, kde dne 5. íjna ohlásil svj píchod.
Slavonský Brod byla pevnost v bývalé slavonské vojenské

hranici na levém behu Sávy, kde za válené výpravy tehdejší

bylo neobyejn živo. Dr. Kaizl nastupoval sice v Slav. Brodu
vojenskou službu po císaském rozkazu ze dne 22. srpna r. 1878,

aby byla vojska sesílena, ale po válených úspších vojsk

rakouských, vedených Filipoviem, po osazení Mostaru a

Sarajeva a po patrném schylování se x]ky ke konci, nebo
lépe eeno po jejím skuteném již ukonení. Vždy již 4. íjna
r. 1878 ohlásil Filipovi, že rakouské voje dosáhly hranic pašalíku

Novopazarského. Služební námaha v Brodu na Kaizla neekala,
ale byla to zbytená ztráta asu, nová pekážka, aby došel co

nejdíve svolení ísti na ])rávnické fakult pražské university.

V Brodu trávil dr. Kaizl život vojáka v poli váleném.
Snášel píjemnosti i útrapy nezvyklého podnebí, byl obtí
vojenského formalismu, utloukajícího rozmach zdiavých my-
šlenek, žil v zábav a veselí, když ml prázdné chvíle. A pece
šel dále zase dr. Kaizl než prmrný voják v i)()li váleném.
Hledl seznámili se s pomry, lidem a eí Brodu a jeho okolí.

Stopoval v bazarech tureckého Broíhi, vzdáleného lvrl ho-

dinky od Brodu slavonského, obchodní ruch, zajímal se o boho-
služby lamjšího obyvatelstva, jiovšiml si. jak za války

židé zmocují se obchodu. ITil se hivalsky, konversoval
hrvatsky se známými, zvlášt dámami brodskými a zajímal

se o sociální pomry slavonského Brodu. Pemýšlel o pomru
okkupovaných zemí k naší íši a za první i)ovinnosl nové
správy nezbytn i)rohlaš()val zlepšili ne(hislalcnou kommuni-
kaci se zemmi okkupovanými. Ukládal svá pozoiování nejen
v listech rodinných, ale i v dopisech, které uroval pro veejnost,
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pro staroeský denník pražský, „Pokiok". Muka louhy ])o

domovu a po možnosti pokraovati ve vdeckýcli j)racicli

v Praze nedokonených od (hulié j)ol()VÍce íjna r. 1<S78 ho ne-

opusliia. Zvyšovala se u nho, když nastalo v Bosn ošklivé

poasí, zima, mokro, a když rychle blížily se vánoce. Nebylo

mu však dovoleno opustiti Brod díve až 18. prosince i-. 1878.

Pes Sisek a Záheb dojel

20. jírosince r. 1878 do

Vídn a odtamtud do

Prahv.

Za svého pobytu ve

Strassburku, v letním b-
hu, poal dr. Kaizl praco-

vati v státovdeckém se-

minái prof. G. Schmollera

práci o živnostenské poli-

tice bavorské za posled-

ních 70 let. Thema dru J.

Kaizlovi vybral sám prof.

Schmoller, obírající se

tehdy intensivn studiem

nmeckých pomr živno-

stenských v minulosti, a

dr. Kaizl rád práce se ujal,

teba že bylo zpracování

thematu spojeno s obtí-

žemi a vyžadovalo velké

energie pracovní. Již ve

Strassburce, za vedení svého uitele pro. Schmollera, pro-

bral se materiálem své práce, zprávami o jednáních komor,

vládními listy, sbírkami zákonu a pi tojn studoval piln
literaturu, jednající vbec o živnostenské ])olitice v N-
mecku. Dr. Kaizl hned ve Strassburku svoji práci považoval

jen jako pípravnou práci k vdeckému vylíení djinného
vývoje živnostenské politiky v zemích rakouských, a na práci

svoji tak hledl i tehdy, kdy ji úpln pipravil do tisku. Když

JUDK. JOS. KAIZL JAKO VOJÁK.
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se vrátil ze Strassburku do Prahy, pokraoval ve své studii,

pokud mu as dovoloval. 6. dubna r. 1878 s radostí sdloval

svému bratru, že knihu dokonil. Nazýval ji tehdy: ,,70 Jahre

bayerischer Gewerbepolitik im Rahmen einer Darstellung

deutscher Verháltnisse; ókonomisch-statistische Untersuchun-

gen". V polovici ledna r. 1879 kniha vyšla tiskem v sbírce

,,Slaat.s- und socialwisenschaftliche Forschungen", vyndávaných

prof. Cx. Schmollerem jako první sešit druhého svazku. Ale

nesla název jiný, nežli jaký jí dal dr. Kaizl. Její titulní list

znl: ,,Der Kampf um Gewerbereform und Gewerbefreiheit

in Bayern von 1799—1868. Nebst einem einleitenden Ueber-

blick liber die Entwickelung des Zunftwesens und der Gewerbe-

freiheit in Deutschland. Von Dr. Josef Kaizl. Leipzig 1879"

(8". VII. — 174 str.). Lze snadno uhodnouti, kdo zmnu titulu

]irovedl: Byl to redaktor sbírky, prof. Schmoller, který za dr.

Kaizla obstaral i korrekturu díla, když autoru samému bylo

zabránno tak uiniti pro pobyt v Slavonském Brodu.

Titul, který dílu dal prof. Schmoller, lépe oznauje obsah

spisu nežli pvodní název Kaizlv. Dr. Kaizl skuten vylíil

nám v knize své boj o živnostenskou reformu a živnostenskou

svobodu v Bavorsku, a to od poátku boje o živnostenskou

svobodu až do jejího vítzství.

Dílo samo rozvrhuje se ve ti ásti: v úvod, historickou

ást, která jest vlastn nejdležitjší partií celé knihy, a tetí

ást, ást statistickou. Úvod v hlavních rysech podává pehled
vývoje cechovnictví a živnostenské svobody v Nmecku, líí

dobu rozkvtu i úpadku cechovnictví a pouuje o literárním

a praktickém hnutí za živnostenskou svobodu od polovice

1<S. století až do sedmdesátých let století devatenáctého.

ást historická dlí se ve tyi oddíly. První oddíl probírá

dobu od r. 1799-1818, dobu to osvíceného despotismu, v níž

chef vlády bavorské Maximilian hrab Montgelas svými na-

ízeními omezil moc a vliv cech a pipravoval pdu idei

živnostenské svobody. Druhý oddíl, jednající o dob od r. 1818

až do r. 1830. charakterisoval ]HM-iodu pevládání liberáln-

úslavního ])i()ii(Iii. Libeiální tendence Montgelasovy byly

tehdy udrženy a dosáhly svého vyvrcholení r. 1825. Pro újilnou

živnostenskou svobodu tehdy Bavorsko nebylo ješt dosplé.



JUDR. JOSEF KAIZI. : Z MÉHO ŽIVOTA. :i5.')

Oddíl tetí líil dobu cechovní reakce v letech ]H'M) až 1855.

Tato reakce rozhodného vítzství nabyla za ministerstva

knížete Oetingen-Walleislciii a došla svého vyvrcholeni r. 1853.

Oddíl tvrtý zabýval se periodou od r. 1855 až do r. 18()8,

v níž liberální smr krok za krokem sílil. Xabyl prvního vý-

znamného úspchu r. 1862 a zvítzil úpln dne 6. února r. 1868,

kdy Bavorsko vstoupilo do ady stát se živnostenskou svo-

bodou. Upozorniti sluší, že ve svých vj^kladech dr. Kaizl

mysli! vždy jen na království bavorské na této stran Rýna
a nikdy ne na rýnskou Falz, kde v dob, o níž dr. Kaizl psal,

již panovala živnostenská svoboda. Pi výkladech svých

Kaizl neopomíjel pihlížeti, pokud to bylo možno, k pomrm
rakouským.

ást statistická mla býti doplkem výklad historických

a kdyby to b^do technicky bývalo možno, nebyla by tvoila

ani ást samostatnou, nýbrž byla by bývala vpletena do ásti

historické. Rozvrhovala se v pt oddíl, z nichž první udával

velikost a pohyb potu obyvatelstva, druhý rozprávl o na-

rozeních, tetí o satcích, tvrtý o vysthování a pisthování,

pátý o živnostenských pomrech.
Jestliže v ásti úvodní a historické vedl dr. Kaizla prof.

Schmoller, byli jeho pomocníky v ásti statistické Kaizluv

strasburský professor Knapp a mnichovský statistik a národo-

hospodá Georg Mayr. Spis Kaizlv thematem, methodou

s^•ojí i duchem svým je na první pohled práce historické školy

Schmollerovy. Xejen jedná o živnostenské politice v minulosti,

ale zjišuje s tou dkladností a pílí fakta, s jakou zjišoval je

prof. Schmoller a teprve pak odvažuje se soud všeobecných.

Jako Schmoller byl, tak i dr. Kaizl jeví se nepítelem snah

cechovnickX^ch, je zejmým stoupencem idey živnostenské

svobody. Stojí na principu individuelní svobody, je v živnosten-

ské politice liberálním a pokrokovým. Jako škola Schmollerova

v statistice mla na mysli vždy hlediska morální, tak ml je

ve svém spise na mysli i dr. Kaizl. .Jeho stanovisko v otázce

mravní jasn ozauje vta: ,, Slabost vle není jen výsledek

nemravného smýšlení, nýbrž i jiných, pedevším ekonomických

píin."
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Díve nežli práce Kaizlova vyšla tiskem, zadal ji dr.

Kaizl v rukopise do konkursu, který vypsala pro rok 1878

státovdecká fakulta university strasburské. Konkurs znl:

,,Žádá se vylíení bavorské živnostenské politiky od po-

átku století až do r. 1868 na základ naízení, zákon, ko-

morních jednání a ostatních veejných debatt a to tak, že

by ze zvláštního vývoje v království bavorském bylo jasno,

které píiny povahy praktické a theoretické vbec mly vliv

na chod živnostenské politiky nmeckých stát". Dr. Kaizl

zadal práci s heslem : ,,Scire leges non est verba earum te-

nere sed vím ac potestatem" a byl jediný, který se o vypsanou
cenu 300 M. ucházel. Soud znalc o práci znl : ,,Akoliv by
se leccos dalo namítati, pokud se týe ei, uspoádání a vylí-

ení, jakož i ohraniení, pece v hlavní vci rozešení úlohy

lze oznaili zcela zdailým. Velké množství historických a

statistických pramen bylo využito piln a s porozumním.
Pojednání poskytuje pro Bavorsko celkem zdailé vylíení

velikého historického, právního a hospodáského processu,

kter}' oznaujeme jako pechod od zízení cechovního k živno-

stenské svobod, vylíení, jakého nemáme v národohospodá-
ské literatue do dnes pro žádný z nmeckých stát." Na zá-

klad tohoto dobrozdání státovdecká fakulta pikla dru

Kaizlovi plnou cenu, jejíž udlení bylo slavnostn vyhlá-

šeno dne 1. kvtna r. 1878.

Vypsání konkursu bylo vcí jist jen formální, odmnu
byl by dr. Kaizl asi dostal, kdyby bylo bývalo možno, aby
v tak krátké dob vypsané thema zpracovalo i více konkurrent,
nežli (h-. Kaizl sám. Vždy vypsání konkursu bylo dílem i)rof.

Schmollera, ])od jehož vedením již ped vyj)sáním konkursu
dr. Kaizl sla svoji j)racoval, a hlavním o(l])orným refeiviilcm

nebyl nikdo jiný nežli zase prof. Schmollcr. Thema konkursu
bylo stylisováno jen vzhledem k dru Kaizlovi a udlení od-

mny ped vyhlášením ekalo vlastn již fakticky na práci

dra Kaizla.
*

Tutéž práci, kterou zachd dr. .Tos. Kaizl do konkursu
stálov(k'cké fakulty university stiasl)iiiské. zadal brzv |)()

svém návratu z vojny, (hie .'il. leihia i'. 1879. v rukojiise, jak
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díve bylo ješt možno, právnické fakult pražské university,*)

tehdy ješt národnostn nerozdlené, za úelem habilitace pro

odbor politické ekonomie. Akoliv ujišoval j)ísemn piofessor

právnické fakulty pražské dr. .\nl. Randa, píznivec dra Kaizla,

ješt za jeho pobytu strasburského, že jeho habilitace bude

vlastn míti ráz jen formální a akoliv dr. Kaizl sám se tšil,

že jeho práce úpln dostaí za spis habilitaní, postavily se do

cesty dru Kaizlovi pekážky. Professoru Eberhardu Ant. Jo-

nákovi, který byl hlavním referentem o spisu habilitaním,

spis jako historický nedostaoval. Dr. Kaizl, který byl o této

nálad hlavního referenta zpraven, na radu prof. Ant. Randy
ješt díve nežli mohl býti podán v sezení sboru referát o jeho

žádosti, dne 29. kvtna r. 1879 podal dodatenou žádost na

podporu své žádosti z 31. ledna r. 1879 s rukopisnou pílohou

,,Der Geldcapitalzins und die Theorie und Praxis seiner ge-

setzlichen Beschránkung". Byla to skizza, z níž výtah otiskl

dr. Kaizl jako první svoji eskou práci z oboru národního

hospodáství v 12. ísle „Osvty" r. 1879, str. 965—976, pod

názvem ,,0 úroku a lichv". Probíral zde otázku, která se stala

v Rakousku tehdy aktuelní návrhem zákona, podan^-m

na íšské rad, o úroku a lichv, a to tak, že nejprve historicky

stopoval vývoj theorie a praxe o úroku od nejstarších dob až

po dobu svoji a na konec kritick}^ probral návrh výše zmín-
ného zákona o úroku a lichv. Ve sporu dvou stanovisk, liberál-

ního a konservativniho, postavil se na liberální stanovisko

školy historické, ale drazn uvedl, že i tato škola ,, pracovala

proti zrušeni zákonúv o úroku a lichv".

Ale ani tato práce nezdála se hlavnínm referentu prof. Jo-

nákovi dostateným dvodem, aby dr. Kaizl byl pipuštn
k dalším krokm habilitaním. V sezení professorského sboru

dne 16. ervence r. 1879 prof. Jonák v delším referátu roz-

hodn, zvlášt se stanoviska statistického, odmítl práce Kaizlovy

a navrhl, aby dr. Kaizl k dalším krokm habilitaním pipuštn
nebyl. Na štstí prof. Jonák v celém sboru zstal se svým
stanoviskem osamocen. Korreferent Jonákv, mimoádný

*) Akta, týkající se habilitace dra Kaizla, ochotn zapiijil mi na návrh

p. t. p. prof. dr. K. Hennera professorský sbor eské právnické fakulty v Praze.

Vzdávám za to velé díky.

45
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professor dr. Emanuel Sax, jehož pkn charakterisoval prof.

Bráf, když o nm napsal: „bystrý a hloubavý theoretik školy

Vídeské", byl názoru jiného nežli prof. Jonák. Považoval

práci dra Kaizla za dostatenou k udlení veniae legendi z oboru
politické ekonomie, ale s vyjmutím vdy finanní. Prof. Randa,
píznivec dra Kaizla, podporoval mínní próf. Saxe a na podporu
mínní prof. Saxa peetl mínní tí odborník národohospo-

dáských, prof. A. Wagnera, prof. G. Schmollera a ministra

m. s. AI. Scháffleho:

Prof. A. Wagner své struné mínní otiskl v ,,Zeitschrift

fiir die gesammte Staatswissenschaft. Jahrgang 1879, str. 596:

Znlo: ,,Kaizlova práce poíná pehledným úvodem o vývoji

cechovnictví a živnostenské svobody v Nmecku. Pilná a d-
kladná prvotina, která má veliký zájem pi vlastním vývoji

a postavení sociálního a živnostenského zákonodárství Ba-
vorska."

Prof. Schmoller shrnul svj soud v tato slova: ,,Spis je

cenným píspvkem k pramennému probádání a stanovení

jednoho z nejdležitjších národohospodáských pevrat nové
doby, poskytuje pro Bavorsko to, emu nco podobného ne-

máme pro jinou zemi, úloha je dkladn rozešena, takže bu-

doucn nikdo ani v Bavorsku ani na kathede o djinách živno-

stenské politiky nebude moci mluviti, aniž by byl použil práce

Kaizlovy. A kde na svt žádá se více od první vdecké práce,

od spisu habilitaního?"

Scháffle psal: ,,S plným klidem mohu íci, že práce pro-

zrazuje práv tak nadaného jako vzdlaného autora. Nemohu
si m3^sliti, že by odborn vdecké nedostatky byly tako\é,

aby dostaily zabrániti Kaizlovi cestu jako soukromému
docentu na Vaši alma mater. Statistické výklady poslední

ásti mne skuten získaly svojí jasností a pehledností."

Professorský sbor proti jedinému hlasu prof. Jonáka i-ozhodl

se dra Kaizla pipustiti k dalším krokm habilitaním. Habili-

taní kolloquium konalo se dne 1(S. ervence r. 1879. Prof.

Jonák považoval kolloquium za nedost a loné, ale zslal zase

v celém sboru ojcfUnlý. 2Í). ervence r. 1879 v pednášce
na zkoušku jiiobral dr. Kaizl thema: ..Begriff der Grundrechte".
Pes hlas pioF. .fonáka pednáška byla uznána dostatenou



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA. 359

a celý akt habilitaní, proti iníiiéiií proí. .loiiáka, byl schválen.

O.zái^ír. 1879 bylo usnesení sboru professorského ministerslveni

kultu a vyuování schváleno a dru Jos. Kaizlovi udlena byla

venia legendi z politické ekonomie s vylouením vdy finanní.

Jak pokroil ve svém politickém vývoji dr. Kaizl v této

dob? Pro jiné práce nemohl se zahloubati v naše politické

pomry, byl tehdy ješt jen jejich povrchním pozorovatelem.

Nedovedl ješt samostatn se v politice rozhodovati a co o po-

litice tehdy íkal, to byly stále ješt názory jeho strýce, staro-

eského poslance, dra Edmunda Kaizla, a ne názory prýštící

z vlastního vnitního pemítání a uvažování.

Z dopis dra. J. Kaízla ;

1877. 7. záií. Praha.

Di. Josef Kai:l bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.)

. . . (neklidným mne iní) nyní nejistota mé nej-

bližší budoucnosti. Chci vstoupiti do kanceláe nkterého

advokáta, ale nemohl jsem ješt najíti vhodné místo;

nemohu ani studovati, jak bych chtl, ani se jinak za-

mstknati

1S77. 17. záí. Praha.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.)

. . . S nejvtší radostí Ti sdluji, že jsem již nalezl

místo — dobré místo v kancelái jednoho z nejváženj-

ších a nejlepších advokátu pražsk^-ch, dra Brdiky.*)

Obdržím pro první msíc (íjen) 60 zl. —^ a pak vždy

80 zl

*) Dr. Jos. Kaizl byl od 1. íjna roku 1878 advokátním koncipientem

u dra Ignáce Brdiky v Praze,
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1877. 24. rijna. Praha.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanuelovi.

(Z francouzského dopisu.)

. . . VÍŠ dobe, že jsem si vyvolil za své povolání

professuru a že jsem chtl mnoho studovati, abych došel

k svému cíli co možno nejdi'íve. Ale nyní musím býti celý

clen v advokátní kancelái a k studiu nezbývají mi leda

veery. Dovedeš si pedstaviti, že to jsou veliké pekážky,
které se mi v mých studiích staví do cesty. Víš asi, jaké

je to studovati veer, kd}^ lovk se vrátí dom celý ze-

mdlený a vysílený po celodenní jiráci. Nyní chápeš asi

dobe, pro jsem ekl, že bych chtl radji býti v cizin

a že krásné dny strassburské již se nevrátí. Ale jsem pe-
svden, že to dlouho trvati nebude; nemysli si, že se snad

chci zasteliti — to nikoliv — ale mám dva plány:

1) bu mj chef mi dovolí, abych byl v kancelái

jednou denn pt hodin a to za menší plat, nebo

2) opustím službu ke konci r. 1877 a vyhledám* si

jiné zamstnání (hodinami v rodinách šlechtických).

Ale chtl jsem mluvit o jiných vcech. V Praze

utvoila se ,,société francaise'', která má za d^ol pstovati

konversaci a znalost francouzského jazyka. Pirozen
stal jsem se lenem, a prosili mne, abych se stal lenem
výboru; já jsem to odepel, až jindy. Je to nejlepší sj)o-

lenost pražská, která shromažuje se v société francaise —
dámy i páni, a já se opravdu celý týden tším na pátek . . .

Mé pátelství s [Vincencem] Quisem jest skorém u konce;

jsem pipoután mnohem více k fdru L.] Hejrovskému,

lovku, který se ke mn mnohem Ijk' hodí nežli Vincenc

[Quis]; ale to ješt není hotová vc a já Ti l)udu o tom psáti

j)o druhé obšírnji.

1877. <S. j)r(isinf. Praha.

l)i. Jos. l\(ii:l hnilni I-linauuclovi.

(Z iancoii/skcho dopisu.)

. . . Piš mi, slaiáš-Ii se ješt trochu o literaturu.

Doufám, že ji nechceš zanedbali — tím mén pak. až l)U(leš

Ulili po vojn. Pokud se miu' lýce — ncIícc liluji, že
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jsem píliš zaneprázdnn vdeckými pracemi a že nemám
asu na krásnou literaturu. Musím spchali se svvm
spisem, abych jej mohl odevzdati fakult ješl v únoru
nebo na poátku kvtna. Až do jedné hodiny (do ' ,1)

pracuji v kancelái a pak od ti hodin až do veera doma.
. . . Karlínští nejsou píliš spokojeni s jným povoláním
professorským, které jsem si vyvolil — ale každý nemže
býti advokátem, a myslím, že své lidské poslání splním

daleko lépe jako professor nežli jako advokát, .lest pravda,

že bych mohl nyní žíti mnohem lépe jako budcmcí advokát
— že bych mohl míti více penz — ale obtuji dobrou

a pohodlnou pítomnost dobré a píjemné Itiidoucnosti.

ISTí"'. 19. ledna. Praha.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanari.
(Z francouzského dopisu.)

. . . Nechci mluviti o té nesvornosti. kU-rá se usíd-

lila v našem život politickém — ponNadž myslím, že

jsi vždy dobe o tom zpraven od strýc [dr;i Edmunda
Kaizla]. Od verejška vysloveno podezeni (ale až do

této hodiny nic více), že Skrejšovský*) chtl zabíti plno-

mocníka družstva, které jest vlastníkem ,, Politik". To

je, o em se zmiuji. Pravdpodobn víš to z novin. Mnoho
asu nyní vnuji spoleenskému životu. Pátelé a známí

mne velice asto zvou, ale musím se vždy hraniti a stále

odmítati, abych neztratil as. Vda a studie jsou moje

nejvtší radost, a dá-li Bh, ukoním svoji piáci za krátko

(3 týdny) . . .

1878. ti. dubna. Praha.

Dr. Josef Kaizl bratru EiiKUJoni.

(Z francouzského dopisu.)

. . . mám se nyiii dosti dobe — akoliv l>y mohlo býti

ješt lépe. Dokonil jsem svoji knihu (70 .lalnv hayrischer

Gewerbepolitik im Rahmen einer Darstellnm^ deutscher

*) Družstvo ,,PoUtik" rozhodlo se podrobovati lánky .1. S. Skrejšovského

psané pro ,, Politik", censue. Plnomocníci družstva zakroili (hie 17. ledna

r. 1878 proti Skrejšovskénni a zakázali vytištní vysázeného lánku. Mezi jed-
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Verhaltnisse; óconomisch-statistische Untersuchungen") a

brzo po ukonení dostal jsem zprávu ze Štrasburku,

že dostanu za tu práci dne 1. kvtna odmnu 300 Marek

od university strasburské; mimo to ta kniha bude zdarma
vytištna. Žádal jsem na základ tohoto díla za pipu-

štní na universitu pražskou jako soukromý docent. Jest

pravdpodobno (ale ne jisto), že se mi dostane tohoto

dovolení; v tomto pípad zaal bych pednášeti v zim-

ním bhu r. 1878.

Ale nechme toho. Nemohli bychom se doma shle-

dati o velikonocích? Bylo by to velice píjemné. Rozhodl

jsem se o prázdninách uiniti malý výlet na jih rakouský,

dostanu-li od strýce Alfreda [Kaizla]*) zdarma lístek

a doufám, že T budu moci jist o prázdninách spatiti . . .

1878. 23. ervna. Praha.

Dr. Jos. Kaizl bratru Emanovi.

Uplynul — zdá se mi— už drahný as od té doby, co

jsem Ti poslední ádné psaní psal. Jsem však nyní stále

velmi zamstnán a asto zpsobem velmi nepíjemn
rozilujícím. Dnes užívám okamžiku v kancelái, abych

nco o sob a o našich vdti dal.

Já bylbych s postavením svým nyní docela spokojen

— avšak nejsem práv sám a okolí moje doma iní mi velké

starosti . . .

Pokra[ování] 27. ervna. Pomr}^ politické jsou

nad míru pro nás neutšené; te mine krise východní,

od niž jsme si velmi mnoho byli slibovali a rovnž lak

odbyto rak[ousk()]-uh[erské] vyrovnání, na jehožto ne-

zdar slaveny znané nadje. To vše je urovnáno, ale u nás

ani sebe menší píznivý vánek vzduchu jioblického. Jeslí

vi všemu lomu passivila nadále zachována bude. ne-

ním 7. plnomocuiku, archih-ktoin riiicrliiercin a JT- ^- iSkrejšuvskýin vznikla

hádka, pi níž Thierhier spad! z druhého poschoiU iies zábradlí u schod na

dlažbu pedsín a zstal tam bez vdomí ležet.

*) Byl editelem jižní dráhy.
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vím — a doposud jest; mn (pro vlastní moje pesvdení)
velmi tžko njaké rozliodné stanovisko v té vci za-

ujmouti.

1878. 31. ervence, Praha.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanoui.

... Já jedu dnes veer se strýcem pes Víde a

[Štýrský] Hradec do Pulje, z Pulje do Terstu a i)ak do
Bledu, mám bohužel jen 14 dní dovolenou.

Mn vede se stále dosti obstojn — jsem zdráv a

z nedostatku penz celou rodinu jakož i mne skliujícím

si nic nedlám. Ve své kancelái jsem velmi spokojen

a moje soukromá studia se dobe daí; ješt snad v záí
nebo v íjnu vydám vtší spis tiskem. Psal bych též o do-

brodružstvích nžného druhu, než mám za to, že T to

za nynjší situace Tvé mnoho nebaví.

Z denníku dr. Jos. Kaízla:

1878. 31. [ervenc]e: z Prahy veer. — 1. 8. ve Vídni,

veer v Št. Hradci. — 2. 8. v Lublani. — 3. 8. v Pulje ve spo-

lenosti dra Svobody prohlédnuta obrnná lo Erzfherzog]

Albrecht, aréna, tempiro Augusta, plovárna, kasino. —
4. 8. v Pulji: (nedle) dopoledne, procházka i koupel; odp[oledne]

procházka do lesíka. — 5. 8. dopol. arsenálské dílny (torpédo)

— odp. — scoglio Oliva — Docky. Stapel (Trocken — Dock,

Bálare (?) Dock, Stavb. pr. Eugena. Prohlédnutí cis. yachty

stavba Zary, :\Iiramare atd. — 6. 8. Plavba po lodici parní

(Melamira) z Pulje do Terstu (od 7 r. do 4 odp.) krásná msta

na behu Istrie. Terst koupání. — 7. 8. Dop[oledne] koup[ání]

atd. — Odp[oledne] vycházka do Barkoly s pp. Dolencem,

Dolinerem a Cejnarem — zpv selských junákv, pekrásná

cesta alejemi po behu Adrie, ozáené msícem. — 8. 8. Ráno

pes Lubla do Bledu. — 9. 10. 11. 12. 13. 14. v Bledu. —
10. 8. sedl [jsem] poprvé vedle [ní] pi obd. — 11. o kus

dále. (11. 8. nedle, první zhlížení veer i)i stole) — 12. ona
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už více ne|)íišla. — 12, zaal vlastn osten lásky, styk, jenž

zrodil velikou kocovinu dne 15. 8. — 12. 8. odp. vycházka

k Radojni — veer s nimi. — 13. 8. byly u Savice — za to

veer spolená zábava; dala [mi] nejkrásnjší protž. —
14. 8. jsem si proto pidal dop. s nimi na ostrov: — odp. jsem

je plavil pres jezero na hrad — veer s nimi. — 15. 8.— 16. 8.

cesta domu. velká kocovina. —

Z dopis dr. Jos. Kaízla:

1878. 15. srpiKi. Lublafi.

Dr. Josef Kaizl sliýci dru Edmundu Kaizlovi.

S nejvtší nouzí dostal jsem se ráno k vlaku a jenom

stálému pohádání k rychlé jízd jest mi dkovati, že tu

jsem. C<» mám zaíti, ovšem nevím — sedím už hodinu

pi nuuasUýiii, proet všechny noviny. Te pjdu do Ti-

voli ;i v\|)iju ve Schweizerhausu kávu, o níž mi dámy
Lubhiski' v Bledu ekly, že je výborná; o ' -li. pojedu

pak (l.-ilf. l*íšu Ti hlavn proto, abysi odjíždje z Bledu

nejpozdji ve ^A4 ráno vyjel — abysi nezakusil

strachu, že zmeškáš.

1878. 16. srp. 1=1. Víde.

/>/. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Pišel jsem vera veer za znaného dešt a šel resp*

jel jsiMu (l(í Hotel z. bayrischen Hof v Taborslrasse, od-

kudž .nyní pojedu.

1878. 17. .sr|>ua. V Praze.

Dr. .losrf Kaizl sirýci dru Edmundu Kaizlopi.

\'(ri;i veer šastn jsem se doslal do Prahv a na-

lezl jscni doma všechno v j)()ádku. Moje cesia z Vídn
byla xclnii píjemná, protože až do Votice jsem byl sám
v ku|)é. Peníze, kterýchž jsi mi laskav poskytl, jsem

neoek:'iv:iným zpsobem, a beze všech abnorniil až na

2 zl. n<l;il. Dnes je tn vcin pkný den — ale ani ])omy-
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šlení na tu píjemnou leplou lemperaUiru blcdskou; vera

veer na p. bylo tak ehlaflno, že nebylo dvakrát mile

sedli [v restauraci] u 1'rbana v zaliriid.

..£,-0 o <• "V Mariboru.
1S7S. 3. ríjiia.

Dr. Josef Kdizl strýci dm Edmundu Kaizlovi.

:^loje dobroíh-užslví velmi dobe poínají, jel jsem

vera z Vídn rychlíkem o ^i^l a náhodou jel Alfréd [Kaizl],

jehož jsem byl vyhledal, také s sebou a pinesl mi lístek

I. t. až do Sisku; v jeho píjemné spolenosti ušel mi as

až do Mariboru jen píliš rychle. V Št. Hradci jsem poznal

[bratra] Emanova chefa, kterýž jako zejména stále Alfred

o E[manovi] velmi chvaln se pronesl. K rad Alfredov,

kteráž se s mvmi zámry setkala, penocoval jsem ra-

dji zde než v^Žid. Mostu. Odp. o V-^S jedu do Sisku a

zítra ráno budu shánti lo do Brodu.

v Brod.
1878. 6. iijna.

Dr. Josef Kaizl strýci dra Edmundu Kcazlovi.

Jesliže mne kdo litoval, že tady, bh ví co, zkusím,

náramn se doposud mýlil a doufám, že i na dále mýliti

se bude.

Opustil jsem vera ráno parník a odebral jsem se

k místnímu velitelství zdejšího armádního sboru. Ohlásiv

se poslušn na nkolika místech, šel jsem se pedstaviti

editelství našeho magacínu . 9. t. j.p. majorovi, p. inten-

dantovi a našemu bezprostednímu p. „Yorstandovi",

veskrz samv šarmantní pán. Pak jsem šel na pevnost

kQuartiermeistrm, odtud na magistrát a už jsem ml byt.

Ml jsem velké štstí, nebo jsem se dostal ke krajanu

p. Valdeckému, mydlái ze Slaného. Mám pokojík ne-

prav velikv, (dosáhnut se skrenou rukou do stropu)

a ne práv kvostnv - ale postel je istá a domácí hdé

velmi úslužní. Vvspal jsem se dnes pedkladn po tch

dvou dosti chatrných nocích v ekárn sisecke a v par-

níku sávském.

Dnes je nedle, sedím v kancelái a píšu svoje

kvilance a cestovní úty. Percipoval jsem vera ho-
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tových 150 zl. 25 kr. 1. j. 50 zl. gáže, 80 zl. píspvku
na výpravu válenou a 20 zl. ,,Bereitschaftszulage",

kterou dostáváme každý msíc, dnes dostanu ješt asi

12 zl. za cestu. Mám tedy penz dost a dost — te do-

hromady asi 180 zl.

Verejšího dne jsem mnoho zajímavého vidl. Šli

jsme na procházku pes lodní most (ten samý, pes kter^^ž

poprvé naše vojsko vtrhlo do Bosny) na tuiecké území

do turec. Brodu. Bylo k veeru, bazary byly naplnny,

Turín se hemžilo na ulicích a práv muezín volal s vže
mešity, s minaretu táhlými, chraptivými zvuky jako

zpívají vící k pobožnosti. Zul jsem pracn své ohromné

škorn a vstoupil jsem do šera mešity. Podivnými, ale d-
stojnými posuky vedli sob moslimové, knz zpíval

asi jako u nás pi veliké mši, pobožní obané brzo sebou

mrskli o zem, brzo zase volali, bili se v prsa a brebentili

— pak po chvíli bylo po všem. Vtšina hrnula se do ka-

várny ped mešitou, s nimi já. Podal nám kávu vyzáblý

Turek i lépe srbský moslím. Káva je dobrá, malý šá-

teek za 4 kr. Pokusil jsem se o hovor s tmi moslimy —
mají úctu k nám a salutujou jako vojáci. Okolo jelo n-
kolik bohatých ,,agin", pestrým rouchem odných na

skvostném oi. Pak jsem kupoval v bazaru tabák, ibuk,

cukrovinky — dnes si koupím pkné kožené trepky, kte-

rých velmi pohešuju. Veer byli jsme v hospod, kdež

hemží se žid všeho druhu, kteí ale ped vojskem mají

patiný respekt.

Draho je tu dost — ale nepochybuji, že mi 2 zl. na

den vystaí.

O Brodu ald. budu snad lclilo dní psali do Pokioku.

Pokiok ze dne 2. a 3. mne lu již oekávnl ale Polilik

j)ražá(lná nepišla.

Práce nemám doposud ])ražádné a snad také žádné

nedostanu, klerá by za e slála: Piozalím mjle se

dobe a o mne se ani trochu ueslai-ej: mám všeho dost,

dobrý byt, veselou spolenost.

ns je lu nyní už, co isem z Mariboiu, |)ekiásný.
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187S. 7. ijna. Ve Slavonskóni Hrodu.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanovi.

Nemálo asi užasneš, la datum tohoto dopisu mélio;

jsem nyní vru blízko Tebe a pál bych si, abych byl ko-

mandován do Serajeva. Dne 29. zái byl jsem pekvapen
rozkazem, abych se okamžit t. j. za 48 hodin odebral

k Xaturalien Magazin Xr. 9. III. Armeecorps v Brodu;
to byla nedle po sv. Vácslavu; v úterý veer už jel jsem
po dráze Františka Josefa do Vídn, pak na Záheb, Ši-

šek a odtud, jak známo, parníkem sem.

Doma ])ylo všecko nad míru ustrnuto a sklíeno —
avšak pro nic za nic, konen se pedce zase upokojili

a vru nyní zkušenost uí, že vším právem. Vede se mi
tu pomrn \'ýborn. Mám pkný pokojíek, pkný ovšem
jen proto, že v nm bydlím sám a že mimo blechy jiného

hmyzu jsem doposud nenašel, mj hospodá je ech,
p. Valdecký, mydlá ze Slaného. I poasí je už asi 4 dni

nad míru píznivé, by i noci byly chladny. Vi, nemyslil

jsi si, že se tu tém sejdeme. Penz mám dost — z Prahy
jsem pivezl 30 zl., tady dostal jsem Feldausríistungs-

beitrag 80 zl., gáže 50 zl. a msíní Bereitschaftszulage

asi 22 zl. Jesli potebuješ, s radostí Ti ním posloužím,

jen mi co nejrychleji piš.

1878. 8. íjna. V Brodu.

(Otištno v Pokroku z 13. íjna r. 1878. ís. 250.)

Xa mohutné Sáv panuje ilý život. Dol i nahoru

plují parníky všeho druhu, jeden veze vojsko, druhý

potraviny, tetí prkna na ])aráky, tvrtý vlee zdravotní

ambulanci. X^^a severním behu rozložen Slavonský Brod:

na samém východním konci jest trh a k nmu ústí dlouhé,

rovnobžné ulice, z nichž se msto skládá: za trhem v do-

lin ukrývá se stará brodská tvrz.

Vystoupiv z parníku siseckého šel jsem hned k míst-

nímu velitelství, odtud na komando tvrze a konen na

magistrát, kter^-ž mi vykázal kvartýi\ Múj domácí je

krajan, mydlá ze Slaného, jenž tu bohatne. Brod, Ši-

šek a všechna místa na áe, kterouž se vojsko pohybuje,
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bohatnou; každý si chválí neslýchané skvlé obchody,

všechno se dere o dodávky armádní a nej nepatrné] ší živ-

nostník vydélá denné více, než díve za msíce a léta zí-

skal. Pro iperného prmyslníka jsou tyto kraje nyní

zlatým dolem. Ubi cadaver, ibi aquilae — ze všech zemí

mocnáství rakouského hemží se tu žid, vtšinou chor-

vátských i uherských. Nejlepší hostince jsou zaujaty

židy; nemluví než o trzích a spekulacích a hašteí se bez

ustání.

Nejvtší ruch jest na pobeží u lodního mostu, kte-

rýž vystavli pionéi k prvnímu pechodu vojska našeho

do Turecka. Jest velmi dkladn stavn a jeden lánek
piléhá k druhému, jakoby z jedné desky h\\. U samého

mostu rozbit je stan pro komando mostecké a na každé

stran je stráž; stálé signály rohové donáší rozkazy na

druhý beh. Civilisté smjí pejíti jenom, když vykáží se

pasem generálního velitelství. Jízdní ád jest n^mí mno-
hem písnjší, nebo se pihodilo, že tu i tam ])ovoz i s komi
spadl do hluboké eky.

Jak to vyhlíží na tureckém behu, o tom snad i)íšt

Vám budu psáti. Dnes prohlášeno oficieln, že III., V.

a XIII. armádní sbor bude demobilisován a v krátké dob
dom poslán. 2e Hadži Loja*) byl jat, bude vám už známo,

píchod jeho tu s zvdavostí oekáváme.

1878. 12. íjna. V Brodu.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edniuiulii ]\(ii:luiu.

V r^Thlosti chci ješt nkolika ádky o sob zprávu

podati — musím za chvilku jíti inšpicíiovnl nakládání

zimních houní, urených pro Serajevo.

Te jsem pedce už nkolikráte ml službu, zejména

s nakládáním, pi emž se lovk velice nakií a nazlobí,

iu'l)() všecko je (ak lenivé, že bych si pál biem do toho

tlouci. '

Poasí je slálc |)r('krásiié, jsou horka a/, do '22—25" R.

ve stínu a l;iké uoci jsou jako hv\aly \ Hh'(k'', když jsuie

*) Hádži I.oja, xiidcc faiialicUVcli musliniiiv l)Osciiskv(li.
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sedávali na verand. Rád bych vdl, jaké vy v (lol)é

od 1— 12 1. 111. jste mli poasí.

Obdy moje nejsou ani tak clialiiié jako drahé —
pod 80 kr. nikdy neobdvám. Piolo hledáme a mníme
s Koydlem; dnes obdvali jsme v menáži pod širým nebem

na studni — polévku, hovzí maso a chléb s máslem, to

vše za 25 kr. Ovšem jíme rukou a })olykáiiie mnoho loje —
ale svdí to velmi dobe. Vera jsme tamtéž veeeli švest-

kové knedlíky. Musel jsem si koupiti kauukový pláš za

14 zl., protože je tu nezbytný ve všelijakých lijácích.

.Jsme pipraveni, že tu ješt dlouho pobudeme, a
tu i tam proskakují liché povsti o demobilisování.

Pokrok dostávám velmi pravideln, tak že vždy

tetího dne jej mám v rukou, dnes už mám . ze dne 10.

Jsem Ti za noviny velmi vden, te je zde mnoho lidí,

kéžby jen Politik také poala docházeti, jak se patí,

doufám, že to [bratr] Eda už ponapravil. Dychtím už po

njaké zpráv z domu, jež by tu mohla býti, já píšu denn.
— Mnoho psaní se ztrácí anebo dochází velmi pozd.

Má-li pak Pokrok už mj rekom. list?

1878. 20. ííjna. V Brodu.

Dr. Josef Kaizl strýci drn Ednuindii Kuizlovi.

Tady je stále jeden život — minulý týden jsme

mli trochu práce, nyní zase nic. Zábavy tu mám dost,

zejména proto, že už znám mnoho lenv ženské omladiny

brodské, s nimiž se ponejvíce prostedkem našich domácích

seznamuji. Avšak život zdejší jest toho zpsobu, že lo-

vku není hrub ani možno, oddati se njakému pon-

kud vážnjšímu tení: chudobnost píbytku mého jest tím

ostatn z veliké ásti vinna, nebo mne z domu pímo
vyhání. Nedávno jsem ml v dom veliký kraval, protože

mi chtli vraziti do ,,pokoje" dva poddstojníky, emuž
jsem se rázn opel a vyklizení pokoje vynutil. Tako-

vých píhod sbhne se tu mnoho. Prosím T, ui nco,

abych dostal zase Pokrok, jenž pes týden už nedochází

(svj dopis jsem tam neetl). Politik dochází dosti
pravideln, a nepochopi:ji, kdo tam opravil mou adresu
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ve smysl: 9. Naturalien-Colonie, místo Feld Vfgs Mag.
Nro. 9.

Žiju, co se žaludku týe, asi tak jako doma; kávu mám
ráno doma výbornou (za 20 kr.), obd nyní v kantin
stavebního podniku slavonskýcli drali hraniných: ri-

soto (ohromn) a pak njaké maso, k tonm víno s ro-

hatskou vodou. Svaina odpadá, veee bývá doma a tu

bývá velmi veselo, nebo úastnívají se náš pednosta

p. Žolnay, intendant Neumann z Prahy, major Fried-

rich (ze Bubeníkv), Kojdl, Xeugebauer a jak^^si Ecker.

Dnes dáme se in corpore fotografovati.

Snažím se, abych se piuil jazyku chorvátskému

a jde to pomalu sice a^e pedce; psal jsem knihkupectví

Hartmanovu do Záhebu o Klaiovu mluvnici.

Vera pibyl prvý pluk z Bosny, Jellai s hudbou
— vbec je tu velmi ilý život, zejména zajímavo je cho-

diti za veera po táborech kolem oh.
Jsem jen rád, že [bratr] Eman je zdráv, te konen

mu kyne návrat. Chudák vystál strašn, vidím, co to je, spáti

zde pod širým nebem. Divím se jen té teplot, která tu

stále panuje — a nyní mnoho dešt máme. Sáva je eka
velmi nezízená, poád padá, poád stoupá a ubozí pionéi

musí podle ní stále most pošinovati.

187S. 23. íjP:i. V Brodu.

(Otištno Y Pokroku z 29. íina r. 1878. ís. 263.)

Chci zmíniti se nkolika slovy o Tureckém Brodu.

Leží asi 10 minut západnji než Slavonský Brod; Hadži

Atyf, nejbohatší turecký obchodník, ekl mi, že ,,Turski

Brod jest bosanski Terst". Pravda jest, že obchodu je

dost, bazar je dosti ])estrý a zejména nyní v dob oku-

paní velmi oživen. Asi v prosted msla nalézá se me-

šita; je celá ze deva od ])odlahy, koberci pokiylé až do

stechy šlíhlého minaretu. P)yl() mi vt-lmi vhod, že jsem

hned pi pr\iiím spídeni mešily zaslechl hlas knze svo-

lávajícího vící k j)obožn()sli; byla ío dlouhá, hubená

postava, na hlav vysoký lurban a ve Ivái onen mle-
livý fanatický výraz moslimv. Chodil po pavlánu na
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všechny strany a láhlýnii lóny zpíval asi Lak, jako slý-

cháme u nás knze ])i zpívané mši. Do mešity chodí toliko

mužové a to jenom bez obuvi. Divné jsou ceicmonie mo-

slimv pi modlitb, brzo mrští, kleíce, hlavou o zem,

brzo zas úpln se vzpímí, hladí si tváe a pod., nicmén

má vše jakýsi dstojný velý ráz a nevyi)adá to jiiko holé

formálnosti. Hbitov je prostý a pustý, vidíte jen kameny

vehni štíhlé, na ti tvrt metru vysoké, na nkterých

je korunka ve form turbanu, to prý jsou mužové, na

všech jsou turecké nápisy velmi pkn vyryté.

Zdá se, jakoby vtšina zámožnjšího obyvatelstva

Brodu byla vyznání mohamedánského, by i národnosti

slovanské. Mužové nosí odv turecký, ženy pak moslim-

ské není vbec vidti a jde-li nkterá po ulici, má tvá

šátky tak obvázanou, že jí zbývá jen úzká skulina pro

dýchání a vyhýbá se úzkostliv pátravým pohledm

mimojdoucích. Stavení neliší se valn od tch, která

nalézají se ve vsích na behu slavonském; jsou vesms

pod patro a na jehlách — to k vli asténm vystupování

Sávy.

Zmínil jsem se, že v bazaru je velmi ilý život; každý

voják chce míti nco origináln tureckého a kupuje nej-

horší šmejdy z vídeských a paížských tržnic za troj-

násobnou cenu. Nesmí se Turínm upíti, že znají vy-

dírati, jak náleží; všecko zboží je bu z Rušuku, bud"

ze Sarajeva nebo ze samého Caihradu, by i na nm
nalézala se firma západoevropských továren.

Dalo by se mnoho, mnoho ješt hovoiti, protože

všecko pro nás západníky je novým a zajímavým. Však

touhu po domovu i ta sebe vtší zajímavost mravu východ-

ních nepekoná. Jásající pokik plukv dom se vracejí-

cích rozléhá se z daleka po bezích bosenských a dotvrzuje

])ravdu mých slov. Co den prochází tu vojsko a je ra-

dost dívati se na veselé tváe spasených kamarádv. —
Dnes koluje rozkaz, že rok, do nhož bosenská výprava

spadá, poítán bude všem súastnlým dvojnásob jako

rok válený, a že všichni vyznamenáni budou medajlí

válenou.
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1878. 23. íjna. Brod.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Ústav náš F. Vfgs. Mag. . 9. je demobilisován a roz-

puštn, však náš osud do této chvíle není rozhodnut,

jsme nyní k disposici gen. komanda. — Ostatn se mi

vede stále stejn — poasí pekrásné, škoda jen, že a-
stými lijáky, prvodími velikých bouek a hromobití,

vzniká nevídané bláto.

Noviny oboje docházejí nyní zase dosti pravideln
— tetího až tvrtého dne je dostávám a mnoho lidí je

te.

1878. 27. íjna. V Brodu.

Dr. Josef Kaizl stryci dru Edmundu Kaizloui.

Dnes ráno jda okolo kostela pozoroval jsem, že je

nedle; u nás rozdílu není, my se nepevlékáme, my pra-

cujeme ráno i odpoledne a datum je nám jednostejné.

Teplo jest už od rána veliké a obávám se, že brzo

dostaví se opt bouka. Ješt nikdo mi nepsal, jaké u Vás

je poasí — topíte-li snad už?

Pál bych si, abych dnes v nedli mohl s Vámi obd-
vati, akoliv nesmím si na obdy zdejší nyní stžovati,

protože jsou takové, jaké v Praze ku p. u Steinitze nebo

v Karlin u Justa bývaly, jednou dosti dobré, podruhé

mén než obstojné atd.

Osud náš jest poád ješt zasten tmou; náš náelník

p. intendant Neumann odejel už dnes do Prahy, ale my
ostatní tu ješt sedíme a vrag zna, jak dlouho tu ješt

budeme.

Z novin erpám zprávy neutšené o situaci i)olilické

v Rakousku, domnívám se však, že pro nás z toho i nyní

mnoho nehledí.

Život je tu nesnesiteln zdlouhavý, a lituji, že jsem

si žádnou lekturu zábavnou nevzal s sebou, jediného

Cavaniho vyjímaje, kteréhož tu již také mnoho lidí

pello.

Kdybjxh se nedostal brzo (U)niu, pál bych si vru
ladji jiné štace než Brod.
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1878. 29. íjna. v Brodu.

Dr. Josef Kdizl stríjci drn Ediniiiulii Kaizlovi.

Dnes iiiáme praškaivdý den, i)ršel() celou noc jako

z konví a doposud poprchává, pi Lom se ponkud oclila-

dilo a ulice pozbyly dna.

Co mne se týe, doufám, že do 1. list[opadu] se n-
jaké rozhodnutí uiní, dle všeho kloní se váha spíše k pro-

puštní nežli k dalšímu ponechání ve služb. Práce ne-

máme ani trochu a zabýváme se v kancelái bu psa-

ním, bud ctním, bu hovorem se sousedkami atd. Jsme

ostatn dosti veselí, do hospod vbec skoro nechodíme,

i veei míváme doma t. j. v kancelái, kteráž jest

zárove obydlím našeho starého.

Novinv docházejí nyní docela ádn, kéž by jen

tak zstalo.

Tady bývá v nedli a ve tvrtek hudba voj. na ná-

mstí; chodím tam a rozmlouvám s dámami brodskými,

jichž už dosti mnoho znám. Jsou co do krásy obstojné,

dosti zábavné a hovorné. S mými domácími jsem zase

úpln vyrovnán, ale nedbám jich mnoho, protože prese

všechny úklony a fráze zapáchají velice sprostotou. Ko-

luje povs, že od 1. list[opadu] dostaneme už jenom

holou gáži (50 zl.) a žádnou Bereitschaftszulage (22 zl. 50 kr.),

což by b^do velmi nepíjemné. Však mám ješt nyní asi

115 zl., a v posledních dnech se mnoho utrácelo.

1878. 2. listopadu. ^' Brodu.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Ednmmhi Kaizlovi.

Ode dneška mám jinou službu, jsem komandován

na adjutanta k majorovi Friedrichovi (od hulán), zeti

Bubeníkovu, kterýž jest voj. komandantem polního

magacínu . 9. Služba ta jest doposud proto píjemnjší,

že sedím ve velkém teplé m pokoji na fauteuilu, kdežto

jsem dosud byl v malinké jizb, kdež 5 siln kouících

osob se zdržovalo, kdež nyní po nastalé zim veliké chladno

panovalo. Za to mám trochu práce a je mi to velmi pí-

jemné. Podotknul jsem už, že se tu poasí náhle obrá-

tilo; je skuten nyní velmi nepijemno v Brod: bláta

47
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vysoko pes kolníky a nelze se nui vylinouti, déš ne-

pestává, Sáva stoupá, takže zaliLa už nížiny na bezích,

k tomu zima a severní vítr — zkrátka tak náhlý neoe-
kávaný pevrat beze všech spojovacích stadií, že se jenom
divím, že doposud ani rýmy nemám.

Teplo je mi vlastn jenom v posteli — ode dneška
ovšem i v kancelái, zaež bohu dkuji — ale v posteli

mám pod sebou jakousi lehkou peinu, dosti teplou po-

krývku, na tu položím pláš a tak si hovím, obyejn
od 10 do 8. Na sob nosím dv flanelové košile, bavlnnou
košili a blúsu, pak dvojí punochy, flanelové a plátné
podvléky, kalhoty a boty po kolena. Soukenný ])láš

nelze nositi 1) pro bláto, 2) pro déš — za to nosím kau-

ukový pláš, jenž jde nad všechny deštníky a i hlava je

kápím chránna; i pes soukenný pláš mohu ten kauuk
vzíti.

Obd mám velmi dobrý; stojí i s vínem a [ernou]
kávou, již zde k vli zahetí se slivovicí pijeme, 87 kr.

Snídaní je tady dobré a i veee není nikdy horší než doma.
[A. O.] Zeithammrovi, [redaktoru ,, Pokroku"], jsem

poslal už druhý dopis, a byl už vytištn — napíšu brzo 3.

— Budu-li te více zamstnán, nebudu snad moci denn
psáti, a bute tedy beze všech obav.

Co as [dr. F. L.] Rieger ve Vídni poídí?

1878. 4. listopadu. v Brod.
(Otištn v Fokrolvii z 9. listopadu 1873. ís. 273.)

0(1 doby posledního dopisu mého se situace valn
zmnila — ovšem veskrz v náš neprospch. Kolem 30. íjna

pišla zima, chladný vítr od severu spojil se s jiroudícím

lijákem, aby spúsobil nejiohodu, jež v kiklavém odj)oru

byla s krásnými (hiy msíce íjní). Kdo nevidl bláto

v tchto slovanských a bosenských koninách, neví, co je

bláto. V samých ulicích msta Brodu brodíme se v bahn
])cs stevíc hlul)okém; jsou ulice, které vyj)adají jako eka,

a když se ])odari nalezli tu i lam vynívající kámen nel)o

piplavené |)rkno, aby lovk jen po kolníky zapadl,

pijde nej)eti'žilá ada |)o\()ZU a brodící kon i)ostíkají
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Vás od hlavy až k pale. Tisíce a lišíce zlalých škody psobí
zde takový obrat povtrnosli; množsLvi koní bére co den

za své, polraviiiy plesniví a kazí se, lidé churaví, zkrátka,

kde co je, trpí. Verejšího dne sloupla voda v Sáv tak,

že bylo se obávati, že most bude stržen: nezbylo našim

vytrvalým a neúnavným j)ionérum nic, než rozebrali jej

úpln; byl to týž most, pes který Filippovi*) pekroil
v let Sávu a vtrhl první na turecké území. Te dopravují

se vozy po veliké pramici do Bosny; sepjali dv lod,

pes to položili desku zrobenou z klád a prken, a to vše

vlee tetí lo, parník, na druhý beh. Dnes uinn poátek
s tímto spusobem pevážení — vidl jsem, že asi 20—30

povoz najednou peváželi. Také v nitru Bosny ádila

nepohoda v míe veliké: Bosna rozvodnila se tak, že za-

plavila cestu mezi Kotorském a Dobojí: ti škadrony

vozataj štva uvízly. Tím petržena je hlavní zásobovací

ára, a jestli brzo vody neubude, jest obávati se truchlivých

katastrof. K tomu ke všemu nalézá se 6. divise práv
na pochodu ze Sarajeva do Brodu: zpátení pochod do

vlasti byl jí. jak náleží, perným uinn, nebo musí— ne-

zbytn musí — táboiti pod šírým nebem a mašírovati po

tch bezedných cestách rozjetých tisíci povozy.

Však se zdá, díky bohu, že konen zase nastává lepší

as. Dnes jest krásný, such\' den, slunce jasn svítí na

lesknoucí se hladinu bláta, a modré nebe vlídn usmívá

se opt na všechny, kteí tak dlouho po nm byli toužili.

Všecko je mnohem veselejší a lepší mysle, a kdyby ti,

t\i dni nepršelo, bylo by nesmírn mnoho získáno.

A te na konec ješt nkolik slov o zdejším život.

Je tu draho, jako v hlavních mstech, špinavo jako v nej-

horších vsích: hospody jsou peplnny— ale nikoli vojskem,

nýbrž obchodníky, ovšem ponejvíce židovskými. Jídla

a nápoje v hostincích jsou drahé, nedobré, obsluha chatrná,

namnoze nevlídnost a zpupnost. Za listopad dali nám
už jenom holé gáže — bez dosavadního píspvku, jemuž

se íká „Bereitschaftszulage" a jenž u nejnižší šarže

*) Josef Filipovi, velitel armády ve válce v Bosn a Hercegovin,
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dstojnické obnáší 75 kr. denn; kamarádi v Bosn do-

stávají válený píspvek, t. j. 1 zL 50 kr.: ješt více trpí

mužstvo tímto snížením mzdy, protože, jak už jsem po-

dotkl, ohromná poptávka po potravinách vyhnala ceny

do neobyejné výše. Nejzajímavjším jest, že zde v b^'-

valé Hranici, kteráž vyváží co rok na tisíce metr díví,

lze jenom stží sehnati trochu díví na palivo a že cena

jeho jest vyšší než u nás! To je pravá ironie, ale lze ji po-

chopiti, nebo není tu dopravních prostedkv a není tu

pracovních sil; denní práce nádeníkova stojí 2 zl. V Bosn
stává se arci, že podnikatelé vylákají chuasy ze všech

konin mocnáství a že jim pak na míst slíbené denní

mzd}^ 2 zl. 50 kr. dávají 50 kr.; setkal jsem se tu již s n-
kolika podobn ošizenýiui, jež hlad zahnal nazpt.

1878. 5. listopadu. V Brod.

Dr. Josef Kaizl strýci dni Ednmndii Kaizlovi.

Práv pinesla mi ordonance dopis Tvj ze dne

31. m m., a tším se velice, že mi tak asto píšeš. Dopis

ten byl 5 dní na cest a noviny dostávám za 2 dni — bude
snad lépe, když nyní dáte všecko zase po polní pošt,

protože už mne znají a zejména po mé stížnosti u gen.

editele polních pošt neposýlají zásylky více do Dolioje

a Kotorská jako díve.

Co s námi jest, popsal jsem ponkud obšírnji ve

verejším dopisu do Pokroku, na kterýž proto poukazuji.

V minulých dnech a i nyní trpíme dosti vlhkem a

zimou — zejména však vlhkem, které blátem vniká do

nohou; však dnes už máme krásný den a bláto utšen
schne, tak že jsem si zase vyšel bez vj^^sokých bol.

Co se týe veeí, o nichž jsi žádal objasnní, vziž
následující: Býváme vždy v kancelái Xaluralien->Ia-

gazinu t. j. v malé jizbice, vlhké a chladné, kteráž jest

zárove bytem pana Vorstanda a Neugebaura, je asi lak

velká jako pl Vaší ložnice. Tam nás sedává šesl, lam
invámc obyeju víno a nkdy i jiun, kterýž já z citron
dlám: V lomu jíme bud" sýr, šuuku. salám. l<()UsiM\'y a

])()h''vkii (léž /. koiisciv).
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Nat. Mag. jesL ást cld-Vpiís. Maí>., ieiUo skládá se

toliž z Xat. Mag., Sclilac-hlvielicoloniu', I-eldbáfkcrei,

Traincoiiinida a Trainwache — všechiu) doliioiiiíidy zove

se F. Vfg. ^íag. Xr. IX. a jednotlivé ásli j)oziianiciiávají se 9.

Tento celek ízen je editelstvem a .sice vojenským e-
ditelem (p. Friedrich major od hulánv) a administrativním

editelem (intendant Xeumann, jenž odejel). Já j.sem te
v editelství, jaksi co náhradník intendantv.

1878. 12. listopadu. V Slav. Brod.

Povode na hranicích Bosny.
(Otištno v Pokroku z 19. listopadu 1878. ís. 281.)

Povode nejvtších rozmr zaplavila rozsáhlé nížiny

posávské. Ode dne 29. íjna, to jest asi od té chvíle,

co VL divise domu propuštná nastoupila pochod ze

Sarajeva, pršelo s malými toliko pestávkami až do pede-

vírka. Spoustu, touto povodní uinnou, nelze vypsati.

Aíiliony na penzích, práce tisícerých rukou, život i zdraví

lidí i zvíat — vše bére za své. Z této bídy a zkázy plyne

poznání, že pipojení a kultivace Bosny jest nemožností,

jestliže spúsobem co možná nejrychlejším a nejvydatnjším

postaráno nebude o bezpenou komunikaci. Zásobování

vojska našeho cestou pes Brod muselo býti zastaveno

a pjde nyní pes Mostar, nebo tisíce povoz vzí v be-

zedném blát na ,, silnici" z Brodu do Sarajeva a nesíslné

zdechliny koské svdí nejdraznji o bezvýslednosti

veškerých dalších pokusv. Daleko pes nápravu za-

padávají vozy na eené cest a ani 8, ani 12 pipažených
koní není s to jimi s místa pohnouti. Myšlenka byla dobrá,

chopiti se stavby železné dráhy o úzkých kolejích z Brodu

do Drventy a Doboje, však mlo se díve a úsilovnji

poíti a solidnji stavti, když ml se dosíci úspch. Dnes

jest železniní hráz, poslední to útoišt tonoucích myší,

už u samého Tureckého Brodu na nkolika místech vodou

protržena a to, co z ní snad zbude, sotva asi bude se moci

potebovat. Bezpená cesta z Brodu na Sarajevo, necha

už ádná silnice, nebo dkladná železnice, musí ledy z jara

býti prvním a neodkladným dílem správy obsazených
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zemí. Kapitál, jenž tímto spsobem uložen bude, ponese

anektujícímu Rakousku nejasnjší a nejhojnjší plody;

když rozdány byly miliony na podporu a udržení insol-

ventnícli drah a zkrachovanj^ch podnik bankovních

a prmyslových, nebude a nesmí býti šeteno výloh na

tyto komunikace, tvoící caput et fundamentm pod-

niknutého pipojení Bosny.

Vracející se vojsko VI. divise poví každému nejlépe,

co znamená nedostatek silnice z Brodu na Sarajevo. Již

od 7. t. m. docházejí naši chrabí vojáci; plukové Ma-
roii, belgický, Hartung, Mollinary, František Karel,

Jellai a j. už prošli. Moki až pes kolena, s roztrhanou

obuví — na mnoze i bez podešví — od hlavy k pat zablá-

ceni, zemdleni do úpadu — tak vypadají dstojníci i muž-
stvo; a pece výskají a jásají všichni, jakmile ze zaplavené

silnice u Tur. Brodu znova spatí starorakouskou pdu.
Pak vstoupí na veliké vlené lod a pistanou zde v Brodu.

Most z ponton byl, jak známo, stržen, protože byl píliš

slabým proti rozvodnné Sáv — te ale nemohl by státi

také proto, že na tureckém behu daleko není místa, kde

by se první len mostu opel. Všechno jest pod vodou,

silnice a opevnní, provedená sborem ženijním, jsou

zmaená, magacíny vodou obklopeny, sudy s vínem a

rumem, suchary, lat, zdechlí kon atd. plovou na místech,

kde díve bývala ležení a bivoaky — zejména na nižším

behu tureckém. A voda stoupá bez pestání, jakkoli

už dnes tetí den neprší a slunce ozauje široké jezero, ve

kteréž Sáva krajinu promnila.

1878. 12. listo])adu. V Brodu.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edimindii Kaizlovi.

O tom, co zde jest a se dje, doNÍš se z dojiisu pro

Pokrok, kterýž práv zasýlám.

Noviny mne tu velmi blaží a jesl nepopíratelno, že

i Pokrfok] i P()l|ilikl mají nyní lánky do])ré a obsah

podobného druhu. .Jen bysi mly zvykali na ])odávání

doslovných eí z parlamentu (n. p. Liechtenstein, llausiier
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a j.) a pak Iroclui ekoiiomickycli rláuku. Prosím T,
ekni [A. O.] Zeithammrovi, [redaktoru „Pokroku" |, aby mi

zachoval ísla Pokroku, v nichž mé dopisy jsou — já zde

noviny petené roz])iuji a práv ty s mými dopisy

nedostanu zpt.

Vede se mi nyní velmi dobe, protože mám led od

domácích svatý pokoj a mám chytrého a šikovného ,, pur.se'",

tak že se nemusím o ty všivé domácí malikosti starati.

Nová služba u p. majora je velmi dobrá, práce (ponejvíce

konceptní, též mundantská) je sice dost, ale pece ne více

než 2—3 hodin denn, vše v jedno shrnuto. Tším se,

že mezi 16. a 30. t. m. najisto dom propuštn budu.

Piložený dopis pro Pokrok nemohu více na civ.

pošt podati, protože je už 5 hod. — prosím, pošh jej

ihned do Pokroku.

1878. 21. listopadu. V Brod.

Dr. Josef Kaizl strýci drn Edmundu Kaizlovi.

Pobvt náš v Brod stává se ode dne ke dni nepíjem-

njším a toužíme všichni po propuštní tak jako vze po

svobod. Bohužel, mám velmi malé nadje, že se brzo na-

vrátím, z vtší ásti proto tak malé, že nic nevím a že

jsem byl už nkolikkráte sklamán. Jest dobe vbec na nic

nemyslet a jen tu sedt bez ducha a bez radosti.

Doufáme nyní, že snad stále se zmáhající povode

nám nco pinese. — Voda jest už ped domy a oekávám

co den protrhnutí hráze, která chrání pevnost, z toho

snad vznikne njaká vtší mela. Nebezpeí pro lidi není

ovšem žádného, za to ale hynou veliká jmní a doprava

do Bosny jest nemožná.

Tady je poasí bídné — ve 4 hod. je tma, každých

6 hodin prší — blátu jsem už zvyk.

Prosím Vás, abyste mi piln psali, protože mi to

tu dlá nejvtší radost', a vždycky dychtiv pasu na

poštu.

Zdráv jsem poád a také dobe jím a bydlím a co

nejvíce možná se šetím.
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1878. 25. listopadu. V Brodu.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizloui.

Potvrzuji s dík}^ obdržení dopisu Tvého ze dne 18. t. m.

a tším se z toho, že jste všichni zdrávi. Také já jsem bez

pestání úpln zdráv a také nyní, že jsme mli dva pkné
dni, jsem zase pi mnohem lepším rozmaru. Bohužel

nemohu dosud pranic o svém návratu íci, a se už opt
nco hovoí; zklamav se však už dvakráte, nepenáhluji

se s radostí a doufáním svým nikdy více. Jisto jest tolik,

že možnos existuje, že budu komandován bu zde bu
do Bosn}^ abych tam pes zimu zstal; v té pipadnosti

bych se ovšem pokusil o to, abych se marodýrováním ald.

dostal pry.

Práce mám te pramálo a sloužím na mnoze jen co

poradní hlas p. majorovi. Administrativní pomry vo-

jenské jsou vru až klasické a vybízejí k satye; rubriky,

protokoly, papír a raporty je hlavní vc — zásoby mohou
za své bráti a také lidé — ale když je protokol sepsán,

je vše v poádku. Ohromné školáctví, nesamostatnost a p.

jeví se na mnohých místech.

U nás je nyní povode na nejvyšším stupni, ale od

verejška voda alespo nestoupá a dnes tuším o pomyšlení

opadla. Noviny zase dostávám — Politika byvši konfisko-

vána nedošla 2—Skráte. Dráha z Oseku do Brodu je hotova,

slouží však jedin voj[enskému] eráru.

Dnes je tu ,,vašar" a chci se proto podívati do msta.

1878. 30. listopadu. V Brod.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Knizlovi.

Nám se tu te vede zase he, ])rotože vo(ki jiadavš

po 3 dni, vera znenáhla zase sloupala a dosáhla již výše

vyšší než pedešlá. Oekávám stále osudné 4 rány z dl
pevnostních, které ohlásí, že proud i)r()tr]il silnou hráz

chránící pevnost a velkou ást msta a že vlšina oby-

vatelstva a posádky nalézá se u velmi kritické situaci.

Já ovšem nemám se eho obávati, protože náš baiák loží

hezky vysoko a nmsela by už pijíli pr;i\á polopa. než

bych v ])okoji ml vodu.



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MÉHO ŽIVOTA. Sgl

Te je situace proto trochu lepší, že zase oekáváme
rozkaz rozpouštcí 1. nebo 2./XII. má rozkaz pijíti resp.

rozkaz objasnný. Sluší totiž vdti, že každý dležitý
rozkaz, a už od min[ister]stva, a už od gen. komanda je tak

temný, že mu nikdo nerozumí, a že teprve musí následo-

vati mnoho dotaz a vysvtlení.

Práce mám te mnoho.

1878. 1. prosince. V Brodu.

Dr. Josef Kaizl bratru Bedichovi.

. . . Doufám ke všem ertm, že do té doby (do vánoc)

se pedce také navrátím. Když mne nyní brzo nepropustí,

budu museti njak tžce ochuravti, ku p. pakostnicí,

hemeroidy, astma, šílenství a pod. — a budu se ucházeti

alespo o dlouhou dovolenou. Tady je to už bez mála

k nevydržení, všechno jest mokré od ulice až do postele —
moje boty plesniví u vnit a jsou promoené zevn a v noci

je mi teplo, jenom když hodím na svoje dvojí košilí a dvma
páry podvlíkaek pokryté tlo pokrývku, plaid, vlnný
a kauukový pláš. Však jsem všemu tomu již tak uvykl,

že mi je v každém vytopeném pokoji nesnesiteln horko

a že se mi bude po tom žblukajícím blát zajisté stýskati.

Dnes jsme fasovali gáži (73 zl. 25 kr.) za prosinec a pjdeme
veer na pivo, kteréž jsem už pes 2 nedle nepil; píváme

dobré ptikostelské víno a ráno po snídaní sklenku dobré

slivovice, která pi tom stálém vlhku je zdraví velice

píhodná. Na jídla všeho druhu také jsem už uvykl a

mouchy peené pojídám mimochodem s velikou zálibou . . .

lovk zvykne všemu, proto však pedce má právo, býti

rozmrzelým a toužiti po lepších asech a po evropských

pomrech . . .

1878. 4. prosince. V Brode.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

Vera došlo mne toužebn již oekávané psaní Tvoje

ze dne 28. list. a shledal jsem píinu dlouhé mezery mezi

dopisy ve špatné doprav poštovní. Máme sice nyní

dráhu pes Osek, Dalju do Brodu, ale je z ásti zaplavena

48
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vodou, lakže se vše musí pramicí pevážeti. Noviny do-

stával jsem díve 3. dne — nyní vždy 4. dne po vyjiti

a i to velmi nepravideln, takže ku p. po 3 dni nedojde

nic a pak rázem celý balík.

Dnes v noci mli jsme první sníh, jak na stechách

vidti. Zima je dosti znaná, a na prosinec nikoli veliká.

Sáva zase padá t. j. nalézá se nyní na výši, na které byla

ped nkolika dny.

Škoda jest, že Vaše tvrtení druhdy Meningrovské

dýchánky jsou tak spoe navštívené — jak vidím, zejména

mladší pánové scházejí. U nás je také smutno a kdybych

nebyl s Koydlem, velmi píjemným a veselým to lo-

vkem pohromad, stal by se ze mne bezpochyby veliký

morous.

Zpráv o našem propuštní se nám poád a poád ne-

dostává; nedávno (asi I. t. m.) obdržel kolega jeden od

otce svého, M. Verpflegs-Verwaltra v Pešti zprávu telegraf.

,,Alle Res-Accesisten werden entlassen, eile nach Hause" —
ale doposud nic.

lovk ten mohl býti dobe zpraven, nebo práv toho

asu bylo vál. ministerstvo v Pešti, avšak poád nic.

My— Feld Yfgs-Mag IX. tu již dávno nejsme k niemu,

zcela marn se nám platí veliké gáže, kteréž by jinde

s velikým prospchem mohly nalézti u^^.ití.

1878. 4. prosince. V Brodu.

Di. Josef Kaizl bralni Emanovi.

Kdy já se dostanu dom, to bh ví — prozatím držím

se posledního nyní zase sti])ílka t. j. zprávy, že všichni

res. akcesisti budou propuštni. Pravda to sice bude,

ale kdy?

Budu se velmi tšiti, jcst-li se oddáš studiu vlaštiny—
já laky jsem s Alfredem fKaizleni] o lom mluvil a on Ti

(U'ival vehui (l()l)ré vyhlídky, ()(lj)()i'uiije ovšem stálou

l)oz()i'nos ve služb a neúnavnou snaživosl. Až se n;ivrálim,

l)U(k'me si o lom vice do ])()(lrol)na psali; budeš se museli

také olilé(hu)uli trochu po železniní literatue a ])o po-

stavení, jaké dráhy v moderním hospodáství národním



JUUR. JOSEK KAIZI, : Z MKIIO ŽIVOTA. 'M'.i

a svtovém zaujímají — Vlašlina Ti |)j<le došli lehce,

je snadnjší než iranina a jenom asoslovo je zlé. Kup

si snad Filippiho mluvnici, já ji také mám na své sleláži,

ale chci si ji podržeti.

1878. 7. prosince. V Hrodé.

Dr. Josef Kaizl strýci drn Edmundu Kaizlovi.

Mn vede se poád stejn, s tou toliko zmnou, že ím
dále, tím více stáváme se nevrlými. Poasí je tu dosti

smutné a nepíjemné, stále n^-ní mlhy a pod.

Vera hlásil jsem se nemocným, vzal jsem to však

ješt zpt, protože p. major P>iedrich tu ješt nkolik dni

musí pobyti.

Noviny dnes došly — obsah je dosti zajímavý, a
mne mrzí, že o nás posud nikdo se nestará. Práv mne

dochází radostná zpráva od majora — za málo dní do-

stanu piý komando zavésti njaké mony do Prahy k Al>

:iistunku — pak bylo by vyhráno.

1878. 11. prosince.
'^' Brode.

Dr. Josef Kaizl strýci drn Edmunin Kaizlovi.

Z mého transportu bezpochyby nebude nic, nebo se

dnes chef intendance u gen. komanda o tom už ani nezmínil

a já se tedy zítra hlásím nemocným. Mimo to uiním

u tétéž instance zoufalý pokus, abych byl propuštn.

lovk je tu pouhou obtí libovle nkolika pánu, kteí

si tak podivn vykládají branný zákon. Ministr lakýroval

v delegacích, odpovídaje k zmínné interpelaci.

Cas je te zase pkný — dnes byl mrazík a bláto

trochu utuhlo. Já bhal celý den, odvádje kancel. rekvi-

sity. Major Friedrich odjede zítra do Prahy — já jsem

komandován do pevnosti, kamž ale nepijdu.

1878. 16. prosince.
^' Brode.

(Otištn v Pokrolvu z 21. prosince r. 1878. ís. 309.)

I k nám konen zavítala zima s celým prvodem

svým; všechen kraj zahalen je snhem, cesty blátivé

umrzly, a chladné vtry severní fií všemi skulinami cha-
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trných stavení brodských. Veliké dobrodiní prokázal

nám mráz tím, že spravil a utvrdil bezedné cesty; verejší

nedlní trh na „piazze" byl už velmi ilý, byv oživen

množstvím venkovan. Je velice zajímavo zabývati se

studiem typ a kroj hraniáských i bosenských; není

to výmysl, že ženy v prmru jsou postavy velmi sliné

a tváí velmi ušlechtilých — tu i tam spatíte oko i líce,

kteréhož genius z obraz ermákových Vám velmi po-

vdom jest. Nápadná jest toileta selských dívek — nosí

huac z hrubé erné látky jako muži — pod tím však

jenom plátno, ponejvíce jen košili vykasanou i vysoko

pes kolena, tak že obnažené vnady lýtek v šanc vydány
jsou mrazivému vzduchu. Ceny na trhu udržují se bez

pestání na veliké výši: vejce za 5 kr., slušné jablko 5 kr.,

husa 2 zl. 50 kr., purica (krta) 2 zl. 50 kr., pl litru mléka
i 40 kr. atd., másla tu vbec není, všechno mastí se sádlem

vepovým; i kilogram masa hovzího platí se nyní za

50 kr.

Jinak je Brod už nyní mnohem tišší, než býval ped
msícem; vojska je tu dosti málo, rovnž i dlnictva, a tak

zdá se, že nesetné množství židovských (z vtšiny uher-

ských) obchodník brzo se vytratí. Ulice jsou nyní klidné,

dlouhé ady povoz, erárem najatých, pestaly lomoziti,

nebo pes Derventu a Doboj nyní málo se dopravuje.

Ze všech dopravních podnikatelstev, které v žoldu vo-

jenském pracovaly, dána výpov všem — vyjímaje

800 voz všeobecné rak. dopravní spolenosti vídeské —
a i z tch je pevalná ást rozložena po venkov; erár

platí 9 zl. 50 kr. denn za vz a stravuje mimo to koího
i kon.

My doufáme a tšíme se poád ješt, že vánoní
svátky strávíme v drahé domovin; práce nenuíme, ale

za to ]náme po zákonu plné právo na propuštní, však

manipulace vojenská není mén loudavá než namnoze
civilní a takž nezbývá nic než ekati a tšiti se. Dlouhou
chvíli klátíme s' procházkami i^o zamrzlých ])olích na

behu Sávy; panuje-li trochu mlhy, jesl Vám, jakobyste

chodili po behu moském, neboC ncdoliUMliiclo druhého
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behu dosud ješt vysoko rozvodnné eky. Pro vtší
kratochvil stílíme revolverem do havran, kteí v hej-

nech mrakm podobných krouží nad zdechlinami ko-
skými.

Zmínil jsem se, tuším, již v nkterém z pedešlých
dopis svých o tom, kterak chová se obyvatelstvo vi
vojsku, z nhož mu tolik zisku vzešlo. Po vtším díle

patí na ubytování jako na nejvtší bemeno, které jim
brání v tom, aby svtnice svoje pronajali za drahé peníze

židovským obchodníkm; platívají tito nohsledové armády
i 120 zl. msín za pokojík. I já byl díve u takového
hltavého pronajímatele — ješt k tomu krajana — na
kvartýru, kdež se mi špatn dailo; te jsem u dobrých
lidí brodských, kteí velmi laskav se chovají a tím ne-

málo mi trpký pobyt oslazují.

Noviny pražské docházejí mne nyní mnohem pozdji

než prvé — tším se však tím, že za krátko budu je ísti

v Praze samé, a doufám také, že nyní poslední dopis mj
Vám zasýlám.

1879. 20. ledna. V Praze.

Dr. Josef Kaizl bratra Emanovi.

... co Ty nyní dláš? Nechává Ti pedce služba Tvoje

asu k njakému studiu? Máš zajisté pedkem na mysli

Vlastinu — a pak snad, jak jsem Ti odporuoval, vdecké
studium významu a upravení drah železných a k tomu
i polit, hospodáství vbec. Jsi-li naklonn, I emuž velice

naléhav radím, podobnými látkami vážn se zabývati —
pošlu Ti hned píšt k žádosti Tvé jména knih, které by
Ti k tomu úelí sloužily. Zpsobem tím bysi celé prakt.

povolání svoje jaksi oduševnl a snad mnoho vcí v sou-

vislosti jejich bysi jasnji pojal a oceoval.

Já jsem se uvázal úpln v dívjší povolání své a

s chutí se mu oddávám; lituji jen nad míru, že jsem s Tebou

tu býti nemohl, byl bych T na leccos upozornil a mohli

jsme si o vcech malých i velikých mínní svoje sans gene

vymniti.
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Te v masopustu jsem mnoho zaujat zábavami —
a našlo se i nco, co mne, neobyejn vábí. Chcešli o tom
vdti — piš mi to a já se jasnji pronesu.

Spis mj o živnostenskýcli pomrecli atd.*) vyšel

práv tiskem v Lipsku (12 arch silný) — nemaje však

než málo exemplá, ekám na Tvé výslovné pání, abych

jej Tob zaslal.

1879. 10. dubna. V Praze.

Dr. Josef Kaizl bratru Emanovi.

... Co mne se t^e, jsem se sv^^m stavem jaks

ta ks spokojen a bylbych zcela spokojen, kdybych ml
jistotu, že bhem tohoto léta pipuštn budu k ped-
náškám na universit. Toho ovšem jistotu nenabudu

než snad za 2 msíce. Jak Ti známo, jsem dopoledne

v kancelái**) (od ^'žQ do 12) zaež táhnu msín 60 zl.

Odpoledne pak a veer vnuji horlivému studování. Je

to život velmi píjemný a jaksi volný, z veliké tísn pe-

nžité bych si pranic nedlal, jen kdybych svrchu naznae-
nou jistotu konen ml. Také pro mne byl masopust

toho roku nemálo zajímavý. Byl jsem opt omámen p-
vaby mladistvé díviny (sotva IGleté), kteréž jsem se

o pekot na nkolika bálech dvoil a s kterouž i doposud

ve styku trvám. Jsem bohužel už píliš ostražit^^m a ote-

lým než abych se byl dal láskou svésti k njakému ped-
asnému vyjádení, nebo vyznání nebo slibm a takž

projevoval jsem smýšlení svoje samým dvoením a t. j).

— Co te dále, to nevím— snad bych vdl více, kdybych
opt svrchu eenou jistotu ml — tak ale tepu se mezi

chtním a nechtním a je mi to velmi proti mysli —

-

Než dost o tom prozatím. V naší rodin je vše v ])o-

ádku až na hojnost penz — všude se nedostává a Id.

je mi asto zdrojem velmi lra])ných chvílí a spalných

rozmaru; než zaženu je vždy velmi brzo.

*) Der Kampf um (ii'\verl)erof()nii und ( .cwrlxrivihcil iu I^ayeru vou

1799—18G8. Leipzig 1879.

**) Dr. .íos. Kaizl od 1. iiuora roku 1878 1)> 1 adxokaliuiu koucipiculeiu

v kaiícelu'! dr. Ilauscliilda v Praze.
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1879. 31. kvOliiii. v Praze.

Dr. Josef Kdizl hidlru EmauDvi:

. . . Nesmíš jini míti za zlé, že moje dopisy tak
skrovn po sob jdou; ale v mi, že se to nedje z lik-

navosti a pohodlí, nýbrž ze skuteného nedostatku vhodné
prázdné chvíle. Jsem stále pracemi tak štván, že od rána
do veera (do plnoci) sedím nebo stojím u knih. Te mám
trochu pokoje a po dlouhé dob dopávám si práv Idcn-

ních prázdnin. Vypracoval jsem práv delší pojednání
o úroku z penž, kapitálu a o zákonném jeho obmezování
— ili co do vci o lichv a o možném zakroení práva
proti ní. Ped tím studoval jsem mnohé doposud mi ne-

známé elné spisy z oboru mého. V msíci ervnu bohdá
nastane mi zase dosti práce s pípravou k tak e. habi-

lita[nímu] kolokviu a k pednášce na zkoušku. Na to

doufám, že do msíce íjna budu [ministrem kultu a vy-
uováni] Stremayrem potvrzen co docent a pednášel
bych od píštího bhu, o em, nevím sám podnes, to také

teprve bude museti býti vypracováno.

Vidíš, že nezahálím, ale práce usilovná mne tší

a blaží a mám jediné pání, aby konen moje pipu-
štní k úadu uitelskému se více neprotáhlo.

Vedle toho všeho pedce nkdy povšimnu si krásných
oí lecjakýchs t. j. rozliných dam. Te z jara chodívám
co den as na 2 hod. na procházku a tu leckdes sejdu se

s nimi. Jsem te už od masopustu stálým a již dosti zná-

mým ctitelem jakési sliné dívky z venkova (dcery mly-
náské od Hradce Král[ové]). Je nad míru sliná, slušná

a vzdlaná — by i teprve 17 létá — a zdá se, že by tu

i hmotné podmínky dovolily vážným myšlenkám a plá-

nm platnosti. — Jako nikdy tak i o této známosti neví

doma nikdo nic a zachovej to proto úpln pro sebe. Možná,
že bych jednoho dne pekvapil své píbuzné zprávou,

že jsem se zasnoubil nebo aspo na urito zaslíbil. Ovšem
že eventuální mariage po dlouhý as musel by ekati, ale

to by nevadilo — conditio sine qua non jest však, abych

bhem 8 nedl byl zdejší universitou pipuštn a navržen.

Tolik o sob — zajímá-li T vc, povím Ti píšt víc.
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Prosím T, u se piln té vlaštin; mimo to odporu-

uji Ti snažn studium a tení nkterýcli spis, z kterýchž

by si postavení a úlohu železných drah v hospodáském
život stát a svta i theoreticky seznal a oceniti se na-

uil, ím by Tvoje prakt. znalosti theoretického vdec-
kého rozšíení, upevnní a namnoze zajisté dkladného
porozumní došly. Odporuuji tudíž abysi nelitoval vy-

dání asi 10 zl. na násl. 2 spisy: [A.] Schaeffle das

gesellschaftl. System der menschlichen Wirtschaft. 3. vyd.

Tbingen 1873. a Weber Schule des Eisenbahnwesens,

Leipzig 1862. tení prvního spisu zjednalo by Ti mimo
to znalost celého nár. hospodáství, by i teba nebylo,

abysi všemu se dkladn nauil — jedná se jen o pocho-

pení a o podržení základních myšlenek.

O úroku a líchvé.

Píše dr. Josef Kaizl.

(Osvta z r. 1879. ís. 12. str. 965—976.)

Za poslední doby dostala se v popedí úvah i petesu otázka,

která za platn rozešenou považována byla — otázka, zdali lichva

dovolena nebo zákonem stíhána býti má. Bylot po nkolik sto-

letí u národ evropských naprosto zakázáno bráti úrok; pak pišlo

nkolik jiných vk, kde úroky jistou nízkou míru pesahující zapo-

vzeny byly; ve století 19. konen došlo k úplné volnosti ve smlou-

vání a braní úrok. Zákaz, obmezování, volnost — jedno po dru-

hém v postupném, nenáhlém, staletém vývoji; a pi každém obratu

shledáváme dv strany: stranu pokroku, která pracuje k volnosti

a hlásá, že obmezování úroku bylo, jest a bude chybou i luisilini,

a stranu konservativní, která trvá na tom, že obmezování úroku

jest po všechny asy jedin spasitelným zaízením, z volnosti že

vždycky pochází zkáza, vykoisování jednch skrze druhé. Necha
nejprve pohled na djinný vývoj skutených pomru nám jm)sIouží

k posouzení, pokud La i ona nauka jest pravá.

Pedstavme sob dobu, kde obyvatelstva bylo ješt velmi po-

idku, na p. jen 1000 na tv. míli, kde se lidé, neveliký poet m-
šan vyjímajíc, živili orbou a vyrábli sob sami vše, eho pote-
bovali, kde tedy styky jednoho liospodác s druhým byly velmi

skrovné, an jeden na druhého uebyl odkázán - kde se nevyrábh)
pro smnu, pro Lrli — nýbrž pro vlastní potebu; nedostatek pro-
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stedk dopravních (cesl, silnic, pošt a p.) udržoNul UiLo (jdloue-

nost a nedostatené množství bžných výrobkv, i když tu i tam
její poteba se naskytla. Pi takovémto stavu národnílio hospodá-
ství nebylo ovšem úvru penžitého v takové míe, jako v nynj-
ších hospodáských pomrech, kde živnostník, továrník, kupec
náklady svojí výroby kryje penzi zapjenými, kteréž splatí te-

prve, až sám od svých odbratel a zákazník za své tovary plat

obdrží. Vypjil-li si kdo v oné dob peníze, uinil to z pravidla jen

za tím úelem, aby jimi nabyl statk k bezprostednímu ukojení

naléhajících poteb. Penžitý úvr v takových dobách jest — aby-

chom technického výrazu užili — úvrem spotebním (konsumptiv-

ním), nikoli výrobním (produktivním). Ye stavu takovém nachá-

zelo se národní hospodáství ve státech evropských na poátku
stedovku, zejména ve století 9.—14. Mravouka církve katolické

od poátku zatracovala braní úrokv, které vesms nazýváno lich-

vou. ,,Piíš-li penz lidu mému chudému, kterýž jest s tebou, ne-

budeš jemu jako lichevník, aniž ho lichvou obtížíš" praví starý zá-

kon, a v evangelium sv. Lukáše teme:,,A budete-li pjovati tm,
od kterýchž se nadjete zase vzíti, jakou máte milost? Však i híš-

níci híšníkm pjují, aby tolikéž zase vzali. Nýbrž milujte nepá-
tele své a dobe ite a pjujte, nic se odtud nenadjíce." Církev

zasadila se vším svým, tehdy tak závažným vlivem, aby z pedpisu
náboženského uinn byl zákon svtsk}', aby braní úrokv (ili lich-

va) nebylo pouze híchem, nýbrž i pestoupením zákona a zloi-

nem. Církev dosáhla toho cíle a braní úrok z pjek penžitých
zstalo až do 14. vku zákony státními pravidlem zapovzeno, a bylo

nejpísnjšími tresty stíháno.

Avšak pomry národohospodáské tím asem nesetrvaly na

onom primitivním stupni. Obyvatelstva pibývalo, vzájemné styky

mezi lidmi se množily, živnosti a prmysl se zvelebovaly, tržba se

rozšiovala, msta zkvétala; 13. století bylo dobou prvního velilvého

rozvoje, kterýž pak po nalezení cesty do Východní Indie a do Ame-
riky ve století 15. a 16. dosáhl vrcholu. Tu ponenáhlu pestávalo

býti pravidlem, že penz vypjoval si jenom chudý a že nebylo

úvru výrobního; zákonný zákaz úrokv stal se tsným poutem
veškerého obchodu hospodáského. Poteba i nátlak života hospo-

dáského skuten protrhaly tato pouta, pinutivše zákonodárství

k tomu, že pipustilo výjimky, ve kterých úplata za poskytnutou

pjku penžitou dovolena byla. První a dlouho jediné pipuštní
úrokv záleželo v tom, že vitel od dlužníka pozemek pijal, jeho

až do splacení kapitálu užíval a tak v jeho plodech úrok dostával.

Druhá výjimka: koup renty pozemkové jeví již znaný pokrok;

dlužník totiž zavázal pozemek svj roní dávkou, t. j. rentou, kte-

rouž viteli platil, dokud splacením kapitálu se neoprostil; namnoze

o splacení kapitálu vbec se nejednalo, nýbrž renta platila se bez

49
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konce. Smlouvy toho druhu bjdy na konci 14. vku již obecn pi-
puštny. Dležitou výjimku tvoilo privilegium žid, tito byli ve
stedovku považováni jako práva prosti a jedin milosti králv —
ovšem ádné zaplacenou — dostávalo se jim právní ochrany vbec
a zvlášt dovolení bráti úrok z pjek penžitých. Další a nad míru
charakteristickou výjimku nalézáme pi ústavech zástavních, kte-

réž církev sama pro podporování chudých zaizovala a kteréž sluly

montes pietatis; církev totiž vrna uení svému chtla nuzným po-

skytnouti bezplatného úvru a zavádla k tomu eené zastavárny;

avšak brzy seznáno, že montes pietatis zaniknout musejí, jestliže

od dlužník úrok alespo na náklady správní brán nebude, a tak

sami papežové (Benedikt XIV.) schválili konen takové úroky.

Tímto zpsobem vznikala vedle všeobecného pravidla výjimka
za výjimkou, zpsobená pevratem v pomrech národohospodá-
ských; staré heslo ,,peníze penz nerodí" pozbylo platnosti, jak-

mile dlužník zapjenými kapitáiy v tržb a pak i v prmyslu vyd-
lával nové bohatství. Co bývalo díve výjimkou, znenáhla stávalo

se pravidlem: úvr byl ponejvíce rázu výrobního. Bhem století

17. a 18. bylo braní úrok ve všech tém zemích evropských po zá-

konu dovoleno, jakkoli církev katolická na svém dávném uení stála.

Ovšem byla vymena zákonem sazba v prmrné výši pti ze sta,

kteréž úrok pesahovati nesml. Pojem lichvy pozbyl nyní býva-
lého širokého objemu; lichvou díve bylo braní úroku jakéhokoli,

nyní pak teprve braní úroku, jenž pevyšoval zákonnou sazbu per-

centní. Takový byl ve státech evropských stav vcí na poátku
19. vku; sama Francie po krátké volnosti, zavedené velikou revo-

lucí, ustanovila r. 1807 znova zákonem nepekroitelnou sazbu ve
výši 5 až 6 ze sta. Ale práv na sklonku minulého vku bylo vzniklo

uení národohospodáské, jež (jediného zakladatele, Adama wSmitha,

vyjímaje) postavilo se na odpor všemu obmezování smlouvy úro-

kové a jež opírajíc se o zmnné pomry výrobní a hospodáské
dovedlo toho, že bhem našeho vku netoliko sazby úrokové
zrušeny byly, nýbrž i tak eená volnost lichvy prohlášena. Prvé
však, než k dvodm vdy národohospodáské pihlédneme, teba
seznámiti se blíže s pojmem a podstatou úroku samého.

Všechny druhy kapitálu (t. j. prostedk výrobních) — jediný

vyjímajíce — mohou vlastníkovi pramenem dchodu býti bu tím,

že jich sám k vyrábní nových statk užívá, bu tím, že hospodá-
ské užívání jich úplatn jiným penechává. Jediným jiak vya-
tým druhem jest kapitál penžitý, jenž prvého spsobu užívání

schopen není; z podstaty jeho nelze ani jemu samému ani výrobní
práci lidské nových statk vyrobiti, a jedin v tom smyslu jest prav-
da, že peníze penz ne])l()dí. .leho ])ro(Íuklivita záleží tedy pro vlast-

níka jedin v luxhiot, kterouž iienechaiié užívání jeho má a kte-

rouž jiní vlastníkovi za n plalí. Touto (•(>sl()u za užívání kajiitáhi
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placenou jest úrok. Avšak plala za užívání kapitálu jednonui ho-

spodáství od druhého dávaná neshoduje se z pravidla s pouhou,
istou cenou za užívání kapitálu, nýbrž pesahuje ji v nejrozmani-

tjších pomrech. Dchod, jenž slov úrok z kapitálu, jeví se nám
tudíž jakožto souet z nkolika veliin, a ty mají docela rozdílný

hospodáský ráz. Jednou z nich jest eený istý úrok; z ostatních

vytýkáme pi penžitém kapitálu zejména náhradu za risiko ([)0-

jistné) a náhradu za náklad správní. Pojistné jakožto ást hrubého
úroku odvodnno jest nebezpeím, jež kapitalistovi pi nejistém

uložení kapitálu hrozí.. Výše úroku jest v opaném pomru k jistot

kapitálu; ím vtší jistota, tím menší úrok, ím menší jistota, tím

vtší úrok. Sebe nezvratnjší jistota dovede toliko pomrn nepatrné

odchýlení úroku od prmrné normální výše zpsobiti, za to však

úinky nejistého uložení kapitálu na úrok jsou neobmezené. Kde
vitel nucen jest, aby úrokem sob zaplatiti dal hrozící ztrátu svo-

body a cti, tam i úrok, jenž dosahuje výšky samého kapitálu, za mír-

ný pokládati lze. Tato nejistota pi uložení kapitálu má velmi roz-

manitý pvod: bu hospodásky i mravn špatné osobní vlastnosti

dlužníkovy nebo jeho nepíznivé pomry, teba nezavinné; pak
zpsob a aky zamyšleného užití kapitálu, dále nedostatenost ve-

ejných pomr, zejména právní ochrany, a konen vbec a všude
nejistý osud soukromých hospodáství pipoutaných vespolek svaz-

kem souvislosti spoleenské. K nákladu správnímu jakožto hru-

bého úroku již díve, zmiujíce se o montes pietatis, jsme pouká-
zali. Práce, jakož i ztráta asu a kapitálu na stran vitelov stoji

v opaném pomru k pjené sum a k délce lhty, ve které má
býti splacena; ím menši tyto jsou, tím vtší je náklad správní, tím

vyšší také úrok, na kterouž okolnost pi etných rozpravách o li-

chevním úroku ne s dostatek hledno bývá. istý úrok, pojistné a

náhrada za náklad správní jsou tedy ásti, ze kterých celý, hrubý
úrok složen jest. Nastává otázka, jakým zpsobem v hospodáství

národním (t. j. v souhrnu soukromých souvislých hospodáství)

výše úroku se ustavuje a regulována býti mže? Odpovíme k této

otázce vyložením dvod, které theorie národohospodáská pro

volnost smlouvy úrokové uvádla.
Slavný uenec skotský Adam Smith, jenž. dílem svým o blaho-

bytu národv r. 1776 položil základ naší vdy ekonomické, nejbez-

penjší rukojemství zdaru a rozkvtu hospodáství národního vidl
v úplné volnosti jednotlivc, ve volném soutžení jejich a v odstra-

nní ,,nepimeného a tísnícího vkládání se vlád a zákon do zá-

ležitostí hospodáských". Ale jakkoli uznával, že výše úroku stanoví

se od pípadu k pípadu nejlépe volným smluvením se stran, pece
jenom schválil tehdejší zákon anglický, jenž nepipouštl úroku

vyššího než pt ze sta. Jest velmi pimeno, praví Smith, aby zákonná

sazba úroková byla o nco málo vyšší než úrok, jenž v obecném
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život platívá se od onch dlužník, kteí vitelm svým nejvtší

jistotu poskytnou; jestliže tedy úrok ten jako tehdy v Anglii ob-

náší 37o—47(1, vyhovuje sazba 5"/o požadavkm hospodáským.
Kdyby zákonná sazba byla pod tímto 3—4^0 úrokem, zákon úro-

kový rovnal by se pímému zákazu úroku, a i nejjistjší dlužník

musil by platiti mnohem vyšší úrok, aby jím pojistil vitele proti

trestm a pokutám na lichvu položeným. Kdyby — dovozuje Smith

dále — sazba zákonná byla na stejné výši s eeným úrokem 3—47,,,

zniila by úvr všech, kteí nedovedou podati práv nejvtší jistoty

a vehnala by je do rukou nejhorších lichvá; a kdyby na konec

zákonné maximum bylo píliš vysoké, na p. 10"/^ na místo pim-
ených 57o, dostaly prý by se pjované peníze vtším dílem marno-

tratníkm a dobrodruhm, protože by se stízliví lidé na tak vyso-

kou cenu o kapitál ucházeti nemohli.

Žádný z vynikajících následník Smithových nesdílel tento

náhled vhlasného mistra a vru dvod v nm obsažený proti vol-

nosti úrokové ani nehodí se do ostatního uení liberální ekonomie,

ani o sob nepostaoval by k ospravedlnní zákonné sazby úroko-

vé. Ekonomisté anglití a francouzští — nmetí jenom z ásti —
nespustili se tudíž dsledností ze zásad Smithem pijatých a hlá-

sali neobmezenou volnost úrokovou, opírajíce ji o dvody, které

v následujících pt kategorií zahrnouti lze: Pedn, že se úrok z ka-

pitálu nedá nikdy na pevnou zákonnou sazbu uvésti, jsa sám velii-

nou mnivou. Je-li mnoho kapitálu v zemi, sníží se zajisté úrok,

jakmile se pro nj nenajde dostatek výrobního zamstnání, pon-
vadž soutžící kapitalisté radji spokojí se s menší odmnou, jen

aby kapitály ladem neležely. Rozmnoží-li se naopak poptávka s pí-
ležitostí k výrobnímu užití kapitálu, kdežto z druhé strany snad

není pimených zásob kapitálu, vyšine se opt úrok kapitalistiim

povinný. Zákon poptávky a nabídky ovládá úrok, nikoli strnulá

snad i libovoln vymená sazba. — Za druhé: Samovolný rozvoj

obchodu hospodáského nelze sebe písnji provádnými zákony
proti lichv obmeziti. Jestliže ten, jenž kapitálu potebuje, nemže
viteli poskytnouti dostatené jistoty, že kapitál vrátí, musí jemu
vyšším úrokem již naped nahrazovati ztrátu, která by nastali mla.
K tmto nad míru rozmanitým stupm jistoty i nejistoty zákon-

ná sazba nikdy zetel bráti nemže a proto vymena jsouc píliš

tsn, nebezpeí, jež vitel hrozí, toliko rozmnožuje; musil zajisté

dlužník, jak dokládá už Smith, zvýšeným úrokem vedle všeho ostat-

ního viteli naj)ed nahrazovati ztráty, kteréž by jenui z možných
pokut a trest na pekroení zákonné sazby uložených vyplynouti

juohly. A tím spsobem sazby úrokové jenom zhorší postavení

nejistého dlužníka, místo aby je dle úmyslu zákona zlepšily.

- - Za tetí: Zákonné sazby pispívají k znemravnní lidu; to jest

okolnost, již první vytknul J. Si. Mil). Zákony lichevní totiž obyejn
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obsaliiijí uslaiiovení, že dlužníkovi, když vc udá, sleví se nedoplacená
ást kapilálu a úroku, nebo že alespo splacené úroky pokládají

se za splátku nad kapitál; tak se tedy múze po zákonu dostati ješt
cdniny lidem, kteí se zmocní cizího majetku a pak vitele do
trestu pivádjí. — Za tvrté: Není zákonv, jež by tak asto ob-

cházeny byly, jako zákony proti lichv; prostedkv k tomu cíli

vedoucích jest po ruce hojnost a marn snažili se zákonodárcové
sebe zevrubnjším zakazováním všech spúsob lich\y dostihnouti

ziskuchtivé vypoítavosti lidské: toho dkaz podává zákono-
dárství lichevní od prvních poátk stedovku až po nejnovjší
doby, a pekvapující byl vru malý poet proces lichevních proti

rozšíeností lichvy ve skuteném život. Ale zákon, jejž tak asto
obcházeti lze, není toliko neprospšný, nýbrž podkopává i vážnost

veškerého práva. -— Konen za páté: Jestliže zákonodárce hled
ke všemu, co práv uvedeno, vymí sazbu úrokovou velmi vysoko,

doufaje, že alespo nejkiklavjší vykoisování skrze lichvu zamezí,

pak lichvy, pokud pohybuje se pod zákonnou sazbou, vbec se ne-

dotkne; co pak se týe tch nejkiklavjších pípad, namítati lze

proti zákonu pece jenom všecko, co ve pedcházejících tyech
láncích uvedeno jest.

Závrek inný na základ tchto praemis byl, jak patrno, sazbám
úrokovým a zákonm lichevním velmi nepízniv. Francouzský tlu-

moník Smithv J. B. Say dospl k tomuto soudu: Nižádné úmlu\y
úrokové nemly by zákcnem zakazovány býti, nebo vždy toliko

myln domýšleli se lidé, že lze míru úrokovou a priori zákonem vy-

meziti, a jenom nevzdlané veejné mínní zákonodárce v té píin
podporovalo. Dmyslný Anglian Ricardo, jenž bystrou logikou

svojí nauky Smithovy prodchnul, soudí na konec, že bylo vždy jen

znamením špatn pochopených pojmuv moudrosti státnické, když
stát míru úrokovou uroval prostedkem zákon, které ve všech zemích

bývají obcházeny. Lotz, jenžto náleží k prvním šiitelm Smitho\ých
theorií v Nmecku, považuje zákony úrokové za vlastní zdroj veškeré

lichvy a J. St. Milí, slavný co filosof i co ekonomista, má za to, že

dobrá vle zákonodárcova nikde tak nešastn s cílem se nemíjí,

jako v zákonech o lichv. K posouzení práv uvedených spisovatel

národohospodáských již nyní jedno podotknouti teba: veškery

úsudky a závrky jejich zakládají se na aprioristickém tvrzení, že

hospodáské prospchy jednotlivcv i celku nejlépe opateny jsou,

když veškeren poin svobodné vli a volnému umlouvání jednotlivc

se ponechá; výsledkm bádání svého pikládali pak naprostou plat-

nost i co do asu i co do místa, a takž byl jim stedovký zákaz a po-

zdjší obmezování úroku práv tak pošetilým zaízením, jako jest

jim v dobách nynjších, kde úvr výrobní v^^soce pedí nad úvr
spotební. Že lichva jest skuteným a nikoli smyšleným neduhem
národního hospodáství, a že by teba a snad i možno bylo, njakým



394 JUDR. JOSEF kaizl: z mého života.

zpsobem proti ní se brániti, toho eení spisovatelé až píliš málo
dbali.

Jiný duch .vane ze spis mnohých ekonomist nmeckých,
kteí neodvozovali absolutní zákony života hospodáského z aprio-

ristických praemiss, nýbrž bedliv zkoumajíce rzné pomry od
místa k místu i od asu k asu posuzovali prospšnost a oprávnnost
jednotlivých zaízení spoleenských.

Již Ran, dkladný a bystrý systematik ze školy Smithovy,
nespokojil se pouhým zásadním zavržením zákon úrokových, pro-

tože píily se oblíbenému heslu: laissez faire, laissez passer; mnohé
pádné dvody, které Ran sám pro neprospšnost zákon lichevních

uvádí, nedovedly zaplašiti obavy jeho pro ten pípad, že by tyto

zákony zrušeny byly. Bylo by ovšem jinak, kdyby úrok v každinkém
pípadu neomyln ídil se pomrem nabídky a poptávky a stupnm
nebezpeí a namáhání, kterému pjující se podrobuje. Kcle jde

o dluhy z nouze inné (úvr spotební), nemže si dlužník vybírati,

žádá rychlé pomoci a namnoze též utajení všeho, peasto pak shle-

dává se u nho neznalost pot i práva. Množství pjovatel jest

neveliké pro obtížnost, odpornost a rozkienost toho druhu živnosti,

a proto i ten neveliký poet jejich složen je ponejvíce z lidí špatných
a nesvdomitých. Naproti pilné neodkladné poptávce stojí tudíž

obmezená, bezohledná nabídka, která má kdy ekati a vedle toho
uruje se cena t. j. úrok tísní dlužníkovou a mravní zvrhlostí v-
itelovou. Proto radí Rau k opatrnosti pi zrušování zákonv o úroku
a lichv a odporuuje i za poskytnuté volnosti úrokové zejména
pro nižší tídy obyvatelstva následující opatení: dobré vyuování
školní; jasné, nezastené vyznaení míry úrokové v dlužních listech

podle roních percent a neplatnost úmluv, tuto jasnost zastírajících;

zaízení hospodáských ústav úvrních a zastaváren; konen pro

nejhorší pípad teba i zavedení nové maximální sazby úrokové,
aby alespo pespíliš nepomrné a zniující úroky zamezeny byly,

tedy asi dvojnásobnou výši onoho percenta, které pi vhodné jistot

obyejn se platívá, vedle toho však pece dovolení jakési pirážky,
pokud jde o malé pjky na krátkou lhtu.

S podobného hledišt patí na vc slavný uenec nmecký R o-

s c h e r, který v zásad také schvaluje volnost úrokovou. V nej-

nižších vrstvách obchodu pjovního — tak asi rozumuje — trvají

podnes pomry stedovké, jež v ostatních vrstvách už zmizely;

charakteristickou známkou jich jsou jmenovit: úvr spotební,
pjky z nouze, malé vzdlání a nedostatená znalost v potech.

Rozhodnj i hájí Schaeffle neobmezenost smlouvy úrokové ])i

zápjce. Za nynjších pomr obchodu hospodáského nelze prý
nikterak vykoisování lichevní zabránili soukromojirávním ob-

mezením smlouvy o zápjce, a kdo l)y tak uinil, zrušil by zárove
dobré a prospšné užívání volnosti úrokové. V našich dobách úvr
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výrobní daleko pevyšuje úvr spotební; vebký mezinárodní Irli

penžní, banlcovní organisace úvru, bankovnictví ve ionn menších
spoleenstev úvrních (záložen), dovede poskytnouti dostatené
ochrany proti pepjatým cenám kapitálu penžního. Pokud jde
v skutku o úvr spotební, lze vymením krátkých lht promlecích,
zákazem obstavení mzdy a podobnými prostedky ješt další pomoci
l)Oskytnouti. Ale zákony úrokové byly povždy a namnoze jiodvodn
obcházeny a byly hlavní toho píinou, že bezcitnjší tída lidí nabvla
skuteného monopolu v obchodech s kapitálem.

Také S t e i n naprosto zavrhuje zákony úrokové proti lichv,
jakkoli pi tom náhled svj o lichv bhem asu podstatn zmnil;
za lichvu, za bezprávní vykoisování pokládal díve každý úrok,

jejž dlužník viteli platí, aniž by mu vypjený kapitál na nj vy-
nášel; z té píiny musí jmní dlužníkova stálými schodky ubývati
a kapitál, jenž po urení svém má býti živlem Wrobním, stává se

záhubou uživatele. V dob nejnovjší (1878) však uí Stein, že vlastní

psobišt lichvy jest ona ást hrubého úroku, kterou jsme díve
nazvali pojistným ili prémii za risiko; lichva vedle toho není než

braní úroku, jehož suma pevyšuje míru pojistného v jednom každém
pípad pimenou. Mravní cit lidu povždy zpíral se proti lichv,

a zákonná opatení na zamezeni její nemla by nikdy zúplna zrušena

býti, jenom kdyby se zákonodárství vcn nedopouštlo chyby
tím, že se snaží odpomoci vymováním výše úrokové zákonnými
sazbami. Všeobecná platná pomoc leží v opateních státní správy,

smujících k usnadnní a rozšíení úvru, a pak prý v zákonném
ustanovení, že lichevní t. j. nejistotou neodvodnné superplus úroku
pokládati sluší za splátky na kapitál samý uinné; tím z obchodu
lichevního stal by se v jednom každém pípad zvláštní obchod
amortisaní.

Není to tedy pouze t. zv. klasická, více mén abstraktní škola

ekonomická, která pracovala proti zrušení zákonv o úroku a lichv,

i pívrženci novjší t. zv. historické skoty vedle jiných tak inili.

Všeobecný tento odpor proti sazbám úrokovým shodoval se velmi

dobe s liberálním proudem, který roznítiv velikou revoluci francouz-

skou po veškeré Evrop se šíil. Již nahoe jsme podotkli, že na roz-

hraní 18. a 19. vku elní státové evropští mli zákony o úroku a

lichv, vedle kterýchž úrokové maximum v prmrné výši pti ze

sta vymeno bylo; pekroení jeho tvoilo trestnou lichvu. Uvi-

díme nyní, jakým postupem odstranny byly zákony tyto, nebyvše

více jinými nahrazeny, tak že úplná volnost ve smlouvání a braní

úroku nastala.

V Rakousku platil písný patent o lichv z r. 1751, jenž podrob-

nými píkazy svými nad míru tísnil obchod hospodáský. Císa

Josef II. jej r. 1787 zrušil a naídil jedin, že úroky, které pi hy-

potékách 4, pi kupeckém úvru 6, všude jinde pak 5 ze sta pesahují.
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žalovatelnými nejsou; hrdelní trestání lichvy odpadlo. Avšak brzo

ozývaly se po celé íši žaloby na záhubné zmáhání se lichvy a velikým

úsilím domáháno se nové ochrany; skuten již r. 1803 vydán opt
patent o lichv. Úroky jakoukoli formou zastené nesmly býti

vyšší než pt, po pípad šest ze sta; nešetení tohoto pedpisu bylo

jakožto lichva na statku i na svobod trestáno. Patent zstal v plat-

nosti až do r. 1866; trestních vyšetování pro lichvu bývalo velmi

málo, a ješt mén b^do lichváv odsouzeno, což zejména v Halii
jest nápadno. R. 1866 zdvižena byla sazba úroková, avšak lichva

zstala i bez ní nedovoleným jednáním, o jehož existenci soudce

dle uvážení všech okolností rozhodovati ml; ale už r. 1868 pišel

nový zákon, jenž veškerá ustanovení o úroku a lichv zrušil a neob-

mezené volnosti prchod zjednal; zákon ten v královstvích a zemích

pedlitavských — Hali a Bukovinu vyjímaje — podnes v platnosti

trvá.

V zemích nmeckých byl vývoj zákonodárství lichevního roz-

dílný, teprve volnost zavedená tém všeobecn kolem r. 1868 za-

hladila ty rozdíly. Na poátku století bývala lichva zloinem nebo

peinem, jehož dopustil se každý, kdo jakýmkoli spsobem z pjek
penžitých sob platiti dal úrok vyšší než zákonná 5—6percentní

sazba. Tak na p. vBavoích do roku 1813, ve Virtembersku do r. 1839.

Pozdji byl pojem lichvy zúžen tím, že braní eených vyšších úrok
za lichvu jen tehdy se pokládalo, když slib úrokový t. j. povinná

suma úrokv klamn zastena byla, anebo když vitel pjování
na vysoké úroky sob byl obvyknul (lichva obvyklá). Další krok

k volnosti jeví se nám v zákonu badenském z r. 1845 a v zákonu
stát durinských z r. 1850; tyto zákony vzdaly se již sazby úrokové

a shledávají pein lichvy v každém umlouvání nepimen vy-

sokých úrok, zakládá-li se na vykoisování nouze nebo nevdo-
mosti dlužníkovy nebo na zastírání vymínné úplaty za užívání

kapitálu. Pruský zákon z r. 1851 a saský z r. 1855 pidržely se ješt

maximálních sazeb, jenže saský pipouštl velmi mnoho výjimek.

Ve Francii zavedena revolucí r. 1793 volnost úroková; ale vždy
hojnjší stížnosti na zmáhání se lichvy vedly již r. 1807 k vydání

úrokového zákona, jenž podnes platí a dovoluje šest ze sta pi smlou-

vách kupeckých, pt ze sta pi všech ostatních; kdo bére vyšší úroky,

budiž odsouzen, al)y pijatý peplatek bud" vydal aneb si jej dal vi)o-

ítati na srážku z kapitálu; kdo však ol)vykle oddává se lichv anel)o

pi tom ješt dopouští se šidby, budiž mimo to vzením a pokutami
trestán. Ješt r. 1850 byly výmry tchto trest zvýšeny. — Veškery

návrhy inné ze strany poslanc na zrušení zákona z r. 1807 minuly

se s úspchem; tak r. 1<S61, kdež banka francouzská musela zvýšiti

úrok svj až na 10"/,,, dosazena byla anket ni komise pro zákony úrokové

a slyšeny byly korporace, jednotlivci; mezi tmito nalézali se nej-

proslulejší ekonomisté a vyslovili se vesms pro volnost, mezi onmi
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byly komory notáské, které hájily zákon z r. 1807, a komory ob-
chodní, které žádaly za odstranní jeho. Dne 23. ledna 1877 ve sn-
movn poslanc navrženo bylo optn zrušení tohoto zákona; sám
ministr Say pimlouval se za návrh a snmovna uzavela dáti jej

na denní poádek. Say pravil do slova: „Mám za to," že zákon z roku
1807 je špatný zákon; mám za to, že je velmi odporno, co vidíme
každý den; zákon totiž rušený všemi druhy uskok. Je v tom cosi

velmi nemravného. Jediné jsem se tázal, zda by nebylo lze hledati
pojem lichvy ne ve výši úroku, nýbrž v okolnostech, které provázívají
zápjky . . , Potázal jsem se o tom s panem Dufaurem, ministrem
spravedlnosti, a usnesli jsme se, aby vc dkladn vyšetena bvla."
Toto vyšetování není ješt skoneno, ale návrh na zrušení má prý
dobré nadje.

Také Anglie po mnohá století mla zákonné sazby úrokové;
r. 1854 zrušeny byly potud, že veškery smnky platné v dob kratší

než v roce, a veškery zápjky vyšší než 10 liber šterl. (100 zl.) jsou
všeho obmezení prosty.

Ten jest vývoj theorie i praxe, ježto se týkají úroku a lichvy až
do našich dob. Avšak zdá se, že práv nyní v píin té nastává fáse

nová, i nezbývá nám, než na ni a na hodnotu projevených snah kri-

tický zetel obrátiti.

R. 1877 splnno bylo pání Halie a Bukoviny vydáním zákona,
podle nhož se vykoisování neznalosti (nikoli také nouze) dlužní-

kovy' skrze nepimený úrok z pjených penz jakožto lichva tresce.

Nedlouho po tom nkolik lidi dosti vysoce postavených skonilo
život samovraždou, ponvadž vydíráním lichvá a vlastní lehko-

myslností na mizinu pišli; tu volání po nových zákonech proti lichv
rozlehlo se po všech koninách íše, provázeno jsouc podobnými hlasy

ze sousedního Nmecka. Noviny zahájily kižáckou výpravu proti

pijavicím tla spoleenského; spolky a korporace usnášely se na re-

solucích a peticích, též úadové jali se vyšetovati pomry úvrní a

rozšíenost lichvy. Konen v íjnu t. r. položen na stl snmovny
íšské návrh poslance Weebra na vydání ,,zákona o úrocích a vedlejších

dávkách pi obchodech úvrních", k nmuž pozdji se vrátíme.

Jedná se tedy o to, aby právo samo postavilo se opt do boje

proti nemravnému vykoisování, které nazýváme lichvou; jedná

se o to, aby z mravního pojmu lichvy znovu uinn byl pojem právní;

jedná se o to, aby právo jasn povdlo, co je lichva. Kdy však mže
právo s úspchem státi se pravidlem pro zevnjší konání obanv?
Spolubytí a pokrok lidstva není jinak možný, než když jakýsi pevný,

objektivní ád upravuje zevnjší život; pravidla tímto ádem uložená

dlí se ode dávna na dv skupiny; dlidlem jest míra donucení, kterou

na lovka jednajícího úinkují. Jedna skupina eených pravidel

musí pojata býti v jednoduché, jasné všeobecné vty a musí za nu-

tidlo po Jjoku míti zevnjší moc celé spolenosti (státu), nemá -li na-

50
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stati zmatek a boj všech proti všem; souhrn pravidel toho druhu

zove se mravem. Pravidla patící do druhé skupiny nazývají se

u veškerosti své právem; ona lovka k poslušnosti nenutí zevnjší

mocí, nýbrž nepíznivým mravním úsudkem spoluoban, opovrže-

ním soudruh a p. Právo i mrav utvoeny jsou z jedné látky a mají

jeden úel: upravovati a ovládati zevnjší konání lidské, jenom že

právo ukládá uzdu pevnou a písnou, mrav ale volnjší. Má-li to neb

ono jednání podadno býti právu a nikoli více mravu, není vcí libo-

vle, nýbrž závisí na tom, 1. zdali nestaila již nutidla, kteráž mravu
po ruce jsou, a 2. Ize-li eené jednání veskrz jednoduše, jasn a vše-

obecn oznaiti a pojmenovati. | [í
[.!ii'^

[ It

K první otázce, pokud jde o lichvu, nelze odpovdti díve, dokud
od zem k zemi, od státu k státu nestrannými anketami dkladn
zjištno není, že lichva velmi rozšíena jest, že nevzdlanost a hmotná
tíse v lidu je veliká a že vbec jinoch platných náprav není. Kdyby
pak na základ všech tch dokázan^xh skuteností vzešlo poznání,

že i za našich dob, kde úvr osobní valn pedí nad úvr spotební,

pravidla mravu málo pomohou a že zapotebí jest práva: nezbylo by
než s odíkáním prohlásiti, že této poteb vyhovti nemožno. A tím

odpovídáme k otázce druhé, že za našich dob nelze jednání lichevní

jednoduše, jasn a všeobecn vymeziti, vytknouti zevnjší zejmé
znaky, po kterých právo i sou4ce lichvu poznati mohou. Odpov
tato vyžaduje zevrubnjšího odvodnní. !

*
i

*
i

'

Od 9. do 19. století se hospodáské pomry i náboženské názory

nesmírn zmnily. Kapitál platí nyní vbec za vc plodnou, protože

úvr výrobní nepomrn pevládá; prmrnou výši úroku seznati

lze z obchodv uzavíraných a ponejvíce zejmých. Jestliže však
mravní zákony naše podporované pomry národohospodáskými ne-

považují za lichvu, bee-li kdo prmrný úrok (5—6"
o) od dlužníka

sebe chudšího a sebe nevdomjšího: sluší shledávati lichvu teprve

ve braní úroku, který 1. jest vyšší než prmrný úrok a který 2. vedle

toho jest vyšší, než by dle zvláštní v tom kterém pípad nejistoty

býti ml — vždy pi tom pedpokládajíc, že máme co initi s vyko-
isováním práv oznaeným a nikoli bu s prostým kriminálním pod-

vodem nebo s úmyslem darovacím na stran dlužníkov.
Kdyby zákonodárce tuto lichvu právnicky pojmouti a formu-

lovati chtl, musil by vytknouti zevnjší znaky smlouvy lichevní tak,

aby netoliko soudce soud, nýbrž i ped tím strana jednajíc jasn
poznati a vdti mohla, kde lichva zaíná a kde pestává. Nykoiso-
vání nouze a nevdomosti jsou událostmi pespíliš vnitními, aby
za takové pevné objektivní znaky zevnjší jiovažovati se smly.
Nezbývá tedy nic, než chopiti se jediného znaku zevnjšího, než

vrátili se opt a opt k výši úroku (nebo lépe eeno k výši náhrady)
za ])()skyLnutí kajntálu, to jest vymiti sazbu, jejížto pekroení
iní trestný skutek liclivy. Nejbystejší jnávnici doznali, že bez



JUDR. JOSEF KAIZL: Z MKHO ŽIVOTA. 399

sazby úrokové pojem lichvy právnicky vymili nelze, a že licliva

bez ni bude toliko ímsi mlhavým, co jeden soudce prohlásí za trestný

in a druhý nikoli.

Lichvu ledy bez sazby úrokové ani právem pojmouti ani právem
stihali nelze; sazby však úrokové zavrženy byly jednomyslné od
nauky národohospodáské a zrušeny byly i budou ve všech zákonodár-
stvích. Pedobe podotknul Schaeffle, že zákonnou sazbou pomohlo
by se tu i tam proti nkterým pípadm, kde zneužívá se volnosli úro-

kové, že však by se touže sazbou zmaili pehojní dobí úinkové
svobody. Mli bychom jediný prostedek vedoucí k tomu, aby jed-

nání lichevní podadno bylo pod pravidlo právní — avšak on slou-

žiti nám nemže a nesmí. Ani zákony civilními ani zákony trestními

lichv pítrž nelze uinili.

S hledišt nyní nabytého bude nám snadno posouditi návrh
zákona o úroku a lichv na íšské rad podaný. Žádá, aby pi každé
smlouv úvrní, kde úroky v jakékoli form vymínny jsou, soudce

výši jejich k námitce dlužníkov (že jsou nepimený) sám ustanovil

a sice hled ku všeobecným pomrm úvrním a ku zvláštním pom-
rm toho kterého jednání, jež panovaly v as uzavení smlouvy; je-

nom obchody úvrní, pi kterých dlužníkem je kupec, prosty jsou

toho obmezení. — Co jsou ty ,,všeobecné pomry úvrní", co jsou

ty tisíceré ,,zvláštní pomry toho kterého jednání úvrního" rznící

se v každém pípad? Mže je soudce znáti, teba byl právníkem nej-

vhlasnjším? Zajisté ne; a proto bude souzeno dle osobního náhledu

a slušnosti každého soudce — ale objektivní pevnost práva dosažena

nebude. — Osnova žádá dále, aby žalovaný dlužník smnení, není-li

kupcem, inili sml také námitky, které nezakládají se na právu

smneném; tím sahá se na podstatu smnky, a ustanoveni to není

daleko ku pímému zákazu smnky pro nekupce. Takovým ustano-

vením stížil by se obchod tím více, ím více sob byl už smnky ob-

líbil (viz záložny). —
Do práva trestního spadá osnova pravíc: ,,Kdo pi jednání úvrním

sob estným slovem nebo písahou nebo podobn slíbiti dá plnní

podmínek, jež se píí tomuto zákonu; kdo, aby obešel tento zákon

neb aby zastel nespravedlivé stížení dlužníka, uzave smlouvu na

oko nebo sob listinou nepravé okolnosti potvrdili dá; kdo naped
žaluje o zápjku, která teprve dána býti má aneb o tom vymže
rozhodnutí smírího soudce; kdo konen dobývá pohledávání, o nmž
ví, že vzniklo nkterým práv vv^psaným spsobem — dopustí se

(nespadá-li vc pod obecný zákon trestní) peinu lichvy," kterýž

se tresce sazbou od 1 do 6 msíc a pokutou ve xýsi 2 až lOnásobného

obnosu obmýšlené neb uinné škody. Avšak zákon (vA^jímaje usta-

novení, že dlužník není povinen více kapitálu vrátiti než dostal) nikde

nepraví, které závazky se mu píí; zákon nezapovídá nižádný vv'-

soký úrok, nýbrž ponechává soudci, aby jej vymil; je-li stížení dluž-
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nika nepimen veliké a nespravedlivé ili nic, o tom neví nikdo,

ani samy strany díve, než soudce o tom svj rozhodný náhled pro-

nesl, a tudíž není vlastn, co by se v tom zákonu obejíti dalo; jaká

konen je vina v tom, že si vitel pro jistotu se svolením dlužníko-

vým vymže již naped rozsudku nebo platebního rozkazu na bu-

doucí pohledávání, které snad není ani dost málo lichev-
n í? A pec toto uzavírání nezakázanjTh smluv, toto obcházení ne-

daných zákaz, toto užívání ádu procesuálního mže býti peinem,
jenžto se tresce. — Také platný zákon haliský z r. 1877 ponechává
vše subjektivnímu náhledu soudcovu, prav: kdo pi poskytování
úvru vymíní sob výhody, vda pi tom, že ty výhody nepim-
eností svou dlužníka hospodásky znií, a vda, že dlužník tu po-

vahu jejich pro slabost rozumu, nezkušenost nebo rozilení mysli

seznati nemohl: dopustí se p^^inu, jenž tresce se vazbou od 1 do

6 msíc nebo pokutou od 100 do 1000 zl. — Zákon ten hledí jenom
k vykoisování duševní nestatenosti dlužníkovy a pomíjí nemén
nemravného tžení z nouze, z hospodáské bezbrannosti jeho.

Ovšem jako nepovažujeme lichvu za nepopiratelný výkon svo-

bodné vle, za ,,nezadajné právo pirozené" — a jako nezneuzná-

váme, že soudce zaasto nemravné smlouvy lichevní rozsudkem bo-

hužel stvrzovati a k jich provedení napomáhati musí: tak nemyslíme
ani, že stát odsouzen jest, aby neinn se díval na vzrst a ádní
lichvy nemoha civilním ani trestním právem proti ní nastupovati. Záko-
nodárství pímo postaviti mže nkteré hráze naproti lichv — více

však nepímo tím, že podporuje a upravuje všeliké poínání jedno-

tlivc k usnadnní úvru, že peuje o vzdlání lidu a p. Mnohdy by
zajisté pomohlo, kdyby dlužník jasn ped sebou vidl, jak vysoká je

náhrada za vypjený kapitál, jejíž placení na se bére; nevdomost
a neznalost pot by tudíž namnoze paralysovaná byla zákonem,
jenž pod neplatností ustanovuje, že celá eená náhrada vyjádena
musí býti v roních percentech a že o smlouv sepsána musí býti

listina, pakli náhrada jest vyšší než soudní úrok (6*'/„). Jiným pímým
prostedkem bylo by zavedení kratších lht promlecích pi nkte-
rých menších dluzích spotebních, jak Schaeffle k tomu radí. Obsta-

vení a zabavení mzdy a služného pod 600 zl. jest u nás zákonem zaká-

záno. Dále prospje vše, co ízení soudní urychluje a zlaciuje, ze-

jména rychlá exekuce a zamezení rozmanitých nyní tak hojn užíva-

ných uskok dlužníkových; tím zajisté risiko vitelovo a s ním po-

jistné v úroku by kleslo; optné zavedení navrhované osobní vazby
pro dluhy jakožto úinného nutidla, odporuovati nechceme. Opak
toho všeho, to jesl protahování a zdražení sporv a exekucí nastane,

obmezí-li se zpiisohilost k vydávání a ])ijímání smnek na kujíce a

jestliže dlužníkovi dáno bude právo, aby námitkou lichvy piml
soudce k obšírnému nákladnému vyšetování celého jednání, a to

snad i tehdy, když už právoplatný rozsudek vydán byl. Jest ovšem
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ve zvyku, že lichvá naped žaluje dlužníka, že ten odsouditi se dá

a pak teprve, když rozsudek už nezvratný jest, od vitele ást penz
v rozsudku eených jako zápjku obdrží. Ale kam došla by auto-

rita rozsudku soudcova, kdyby exekuní provedení jeho namítáním
lichvy každé chvíle zastaveno a zavedeno byli smlo? Veškery výhody
rychlého nalezení a vedení práva byly by ztraceny jedin proto, že

toho nkdy lichvái zneužívají — zmaeny v dob, kdy zástupcové

tržby a prmyslu volají naléhav po upravení ízení soudního a po
prostedcích proti pedstíraným insolvencím.

ímkoliv stát nebo svépomoc pispívá ku zvelebení hmotného
blahobytu a vzdlanosti oban, vše to pomáhá nepímo zamezovati

lichvu. Snahu o rozšíení osobního úvru skrze záložny schvaluje a

podporuje stát zákony, kteréž upravují právní pomry takových spo-

leenstev; aby úinnost jejich vzrostla, navrhuje se práv nyní na

íšské rad rakouské (od poslance Hevery) umenšení bemen poplat-

kových, které záložny tísní. Spoitelny a hypothení banky rovnž
ješt nejsou z daleka tak rozšíeny a pístupny, jak by býti mohly a

mly.

Tolik ale jisto, že marnotratný, lehkomyslný a nepoádný dlužník

nikdy laciného a ádného úvru nenajde, a že nesvdomité sobectví

a bezohledná hrabivost lidská vždycky dotírati bude na duševní,

mravní a hospodáskou slabost a bezbrannost bližního. A proto lichva

ani pomocí sebe dmyslnjších a sebe písnjších zákon z obchodu

hospodáského nevymizí, pokud eená slabost dlužník zárove se zlo-

bou vitel od koene vyhojena nebude.

Z dopis Jos. Kaízla:

1879. 17. ervence. V Praze.

Dr. Josef Kaizl strýci dru Edmundu Kaizlovi.

(Dvrná zpráva.)

Vera sezeni sboru prof[essorského] o mém pi-

puštní. Referent Jonák zhanobil mé spisy a podal ná-

vrh na nepipuštni. Na to poradní referát Saxv, v celku

píznivý; na to Randv návrh na pipuštní opíraný

velmi píznivým dobiým zdáním Schaeffleho, Schmollera

a referátkem Wagnera (Rerlín). Výsledek: proti návrhu

Jonákovu jednohlasn pipuštn k dalším krokm habi-

litace t. j. ku kolokviu (zítra 4 hod. odp.) a po dobrém

odbytí jeho k pednášce na zkoušku.
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1879. 31. srpna. V Praze.

Di . Josef Kaizl bratra Emanovi.

Doma nalezl jsem vše v poádku — také já zase

vpravil jsem se do staiých kolejí — jenže bych rád byl už

zbaven starosti o potvrzeni ministerské (za docenta).

Pojedu za tou píinou asi za 10 dní do Vídn — mezi tím

doufám, že mi odepíšeš, naež já obšírnjších zpráv Ti

podám.

KONEC I. SVAZKU.
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32

ížek, P. 11

ížek, Karel, dr. 189

ížková, M. 42

uda, spolužák Kaizlv 38

45. 46, 48, 49, 50, 52,

53

Culík, Josef, notá 321

Dachstein 81, 82, 104, 105

Dalja 381

Dastich, Joscf 123, 222

Daszkiewicz. medik, ruský

Polák. 305. 307. 313. 316,

317
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Deák, Ferencz 278
Debrník 165

Denis St. 293, 332, 333

Ddina, professor v Lito-

myšli 69
Diamant, inženýr 307
Doboj 375, 376, 377, 384

Dobíš 247
Dobrou, Dolní 16, 17

Dobš 186
Domažlice 164
Dorée, Gustav 116
Drosslhof 94

Drventa 377, 384
Diihring, Eugen Karl 344
Dunaj 94, 95,

Dunover, Barthlemy 290,
325^

Durdík, Josef 24, 58, 123,

124, 191, 222
Ebensec 80, 97, 98
Ecker 370
Eim. Gustav 119

Eisenstein 164, 165

Erben, Karel Jaromír 47

Esmarch, Karel Bernhard
116

Falk, Adalbert, dr. 344
Falkenstein 165

Farnam, Mr. 304
Fauss, Josef 65
Fiala, mšanosta v Ústí

n, O. 24
Fiedler, fotograf pražský 58
Filipovi, Josef 352. 375
Flieder ml., spolužák Kaiz-

lv 38
Formánek, Eduard 21, 32,

33, 39, 41, 49
Frankovská, pí. 186
Friedrich, major 370, 373,

377, 383
Frimburk 79, 94
P"iirstenhut 93

Gabriela 251, 254, 261, 264
(iaisberg 112
(ialicynová, knžna 303,

304, 307
Geffcken, Friedrich Hein-

rich 286
Geoffroy 265
Geoghegan, Iran 315
Gilgen, Sv, 82
Gintar, Fr. 13

Gmundcn 80, 96, 97, 98, 99
Goschen George Joaciiim

290, 315

Goethe Johann W. 66, 70,

71, 74, 182, 222
Goll, Jaroslav 115, 124
Go]ling99, 106, 107
Gollingský vodopád 107
Gorice 130, 246, 282
Gosaumiihl 102
Gosava 102, 103, 105, 106
Gosavské jezero 82

Grégr, Eduard 129, 204,

226
Grégr, Julius 129, 187, 189,

204, 226

Grundelské jezero 100
Gschutt, prsmyk 105
Giintner, Franz 116
Guerry, André M. 290,

Gundílng, Eduard 211, 213
Guth 186. 187
Hádži Aiyf 370
Hádži Loja 368
Hafenrichter, Laur. 12

Hálek, Vítzslav 124, 125,

166, 167, 176, 180, 183,

188, 231, 236, 237, 243,

258
Hallstadt 101, 102
Hallstadtské jezero 81,

100, 104
Haluška, strvc Kaizlv 57,

58

Hallvn 81, 98, 107, 108,

109

Hamry 165

Hanl, Jaromír dr. 119, 120,

175, 179

Hanuš, studující na uni-

versit 57

Hanušova, Dora 180
Haselgraben 94, 112
Hauschild, Ignác dr. 351,

386
Havelka, Matj 175

Havlasa, Bohumil 275, 276,

278
Havlíková, nete K. Ha-
vlíka 225

Hecht, Ferdinand dr. 13,

64, 69, 70
Heidelberg 128, 299
Heine H. 123, 124, 153,

175, 232, 243
HejzJar, Fr. 21, 28, 32, 33,

39. 41, 46, 51, 69

Ih-llich. Josef 47
I ichuholtz, Herman 344

Helversenová Marie, baro-
nessa 261

Herloš, Karel Reginald 278
Herodot 44
Herold, Josef 119
Herrmann, Emanuel 290
Heyduk, Adolf 124, 231
Hevrovskv, Leopold dr.

281, 291, 316, 317, 324,

328, 329, 360
Hildebrand Bruno 121
Hirschbergen 79, 94
Hluboká 17, 18, 198
Hohenwart, Karel 128, 129,

141, 242, 279, 308, 348
Hoch, úadník Švarcen-

berský 57
Homer 'l23, 151
Hora, Zelená 78
Horská 186
Hostinský, Otakar 124, 191
Hottischová, Kar. 35, 36,

37, 38
Hradec, Štvrský 130, 246,

352, 363, 365
Hradišt, Uh. 132, 133
Hrady, Nové 57

Hrozenkov 133
Hímaly, Vojtch 186
Hivice 23, 57, 58
Hiibner, Fr. 65, 09, 70
Hugo, Victor 276
Hurych, dr. 134, 138, 155,

181, 205, 275, 281
Husinec 93

z Hvzdy, Jan 190
Chaloup[ka], spolužák Kaiz-

lv 31

Chocholoušek, Prokop 167,

249
Chotnovskýcli 45
Chotr, spolužák Kaizlv

31

Christianberg 79
Chrobald 93

Chuchle 94
Chvalšinv 93

Ihering Rudolf 120,218, 222
Išl 81, 98, 99, 108
.lager, Eduard 304
Jamot, H. J. 243
.lan z Prahy 175, 216
.lanauschck, Karel 13
.Janda. Bohumil 270, 272
.laneek 336. 337, 341, 348

350
Jauuasch, H. 121
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Janouš, i)oslanf'C 59

Javiirok, .lan 121

Jedlika.^ Bohdan dr. 90
Jezero, erné l(i5

Jireek, Josef 341

Jireek, Hermenegild 167

Jonák, Eberhard Antonín
116, 211, 213, 337, 3.Ó7,

358, 359, 401

Josef II., císa 395
Jungmann, Josef 185, 201

Kafka, spolužák Kaizliiv 31

Kaizl, Adolf, bratr 8

Kaizl, Alfred. JUDr., advo-
kát 114, 130, 167

Kaizl, Alfred, JUDr., e-
ditel jižní dráhy 132, 179,

270, 282, 362, 365, 382
Kaizl, Antonín 58

Kaizl, Bedich, bratr 8, 24,

302, 381

Kaizl, Edmund B. dr., strýc

14, 17, 18, 19, 23, 24

25, 26, 28, 30, 66, 69, 79

80. 81, 120, 128, 129
130, 131, 132, 141, 147

155, 164, 166, 169,' 175

185, 195, 202, 203, 244
245, 247, 268, 271, 275
281, 283, 284, 291, 295
298, 302, 304, 306, 307
311, 312, 313, 315, 317
320, 324, 326, 328, 331

332, 334. 336, 337, 338
342, 344, 345, 346, 348
359, 361, 364, 365, 369
372, 373, 376, 378, 379
380, 381, 383, 401

Kaizl, Edmund, bratr 8

Kaizl. Eduard bratr 8, 30,

68, 166, 167, 168, 175,

176, 177, 180, 183, 185,

187, 191, 261, 275, 276,

281, 311, 369
Kaizl, Eduard, otec 7, 202,

Kaizl, Emanuel, bratr 8,

19, 24, 25, 29, 30, 31, 33,

36, 50, 67, 68, 73, 75,

78, 79, 81, 92, 114, 124,

127, 128, 130, 132, 133,

144, 151, 160, 165, 166,

167, 174, 176, 177, 178,

183, 188, 190, 191, 193,

196, 197. 200, 202, 203,

204, 205, 207, 211, 216,

222, 224, 228, 231, 233,

235, 238, 239, 241, 242,

244,
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Linec 79, 80, 82, 94, 95,

112, 246
Lipsko 127, 128

List. Friedrich 121, 290, 325
Litomyšl 17, 19, 20, 22, 24,

25, 26, 27, 47, 48, 55, 59,

64, 65, 66, 68, 76, 86, 122,

124, 133, 134, 178
Loiiítfellow 123, 196
Longfellowa báse ,,The

sog and the arrow" 26
Lotz 393
Lounv 23, 56, 57

Lubla 246, 352, 363, 364
Lucian Samosaténský 201
Ludvík, herec 38, 39
Ludvik XVI., 96, 98
Lueg, prsmvk 106
Lumír 166, 168, 219
Luze 24
Lužická, Vnceslava 168
Macaulay, Thomas 23, 51,

339
Macaulayeho anglické d-

jiny 25
Mac jNIahon, Edme Patrice

Maurice 340
Mácha, Karel Hynek 125,

208
Machotkoyá, Leok. 58
Maidl, professor v Lito-

myšli 69
JMalá, Otilie 166, 186, 211
Malthus, líobert 290
Malý Jan, spolužák Kaizlv

31, 43, 49, 77, 88, 135,

145, 146, 149
Malý, Jakub 223
Malýpetr, Jan 58
Margulies, inženýr 307
Maribor 280, 282, 365, 366
Marx, Karl 288. 290, 319,

335, 338, 342
Maschek, Albin 13
Mayr, Georg 296, 355
Mayer, Robert 344
Mezník, Antonín 24, 58
Milan, kníže srbské 268
Milí J. St. 121,. 122, 318,

392, 393
Milion, Jolin 201
Mladoécši 130, 228, 230,

243, 244, 271, 291, 316,
Mnichov 296, .338, 349, 350
Mdller, vrchní president 344
Moltke Helmuth K. liern.

hr. 286, 332, .334

Montgelas, Maximilian hra-

b 354
Moore, Tomas 123, 232
Mostar 352, 377
Mošna Jindich 56
Aiozart, Johann 112
Miihlhausen 344
.Aluldner, Bedich 121

Nacke, Josef Dr. 13

Napoleon I. 333

Náprstek, Vojta 14, 17, 18,

24, 25, 34, 58, 66, 133,

324

Nedošín u Litomyšle 51

Neruda, Jan 166," 169
Nestor 25
Neugcbauer 370, 376
Neumann, intendant 370,

372, 377
Nmcová, Božena 167
Nikita ernohorský 268

Nossberger, spolužák Kaiz-
lv 31", 51, 59, 68, 77

Novák, Josef, professor 21,

28, 30, 31, 32, 33, 39, 41,

44, 45 46, 49, 50, 51, 68
Novotný, A. dr. 24, 58

Novotný, Eduard, professor

13, 132, 168, 277
Nýrsko 165, 202
Obina 248
Oberplan 79, 94

Obertraun 100
Obora u Teboce 56
Obrazy života 166
Oefen'l06, 107

Oettingen, Alex. v. 290, 325

Oettingen-Wallerstein, mi-

nistr bavorský 355
Ohe 57
Orf 97

Ort 97
Orth, Jan 13

Ose[c]ká, Kaka 36, 37
Osek 380, 381

Osí na Šumav 164, 203,

267, 271

Ossianovy básn 123, 125,

151, 155

Osvta 166, 168, 174, 175,

Ott, Emil 115, 117

Otto, Jan 174

Pacák, Bedich 119

Paoui', s])()lužák Kaizluv
31

Palacký, Fr. 123, 179, 209,

210, 226, 228, 242, 278,

279
Paleek, Antonín 11,168

Paíž 285, 292, 293, 299,

301, 314, 316, 317, 321,

323, 324, 325, 326, 329,

331, 332, 333, 350
Paul, Jean 177, 182, 208
Paul, Karel, spolužák Kaiz-
lv 55, 59. 66, 67, 68,

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 78. 81, 83, 85, 86,

87. 88, 89, 90, 91, 92, 114,

122, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 138, 139, 140,

141, 142, 143, 144, 145,

146, 148, 149, 150, 153,

154, 156, 157, 158, 160,

175, 177, 186, 192, 197,

203, 208, 216, 220, 230,

248, 250, 257, 259, 265
Pauly, František dr. 65, 69,

70, 76, 132

Pavlíek. Antonín Dr. 168,

185, 187

Peš 382
Pflanzcr, právník 281

Pfleger, Gustav 124, 176,

187, 201, 209, 252, 253,

258, 270, 278,

Pichl, I. B. 201

Pivoda, Frant. 58

Plockenstein 79, 94

Plicka, Antonín 306
Plze 78
Podlipný, Jan 119

Pótschen 81, 99, 102
Polanv (Piltschach) 242,

246, 248
PoUheim 96
Pokorný, Martin 181

Porje 281
Posel z Prahy 166

Pospíchalová, Anna 35, 42,

47
Pospíchalová, Mina 35
Postojna 130,248,282
Posloloprty 23, 56, 57, 58

Pouzner, Václav 209
Praha 25, 58, .59, 65, 69,

76. 113, 130, 167. 364

Praha. Malostranské gy-

nmasium 12. 61

Praha, škola u sv. 1*. Marie

\'íle/.ne 9. 1 1
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Prnlui, „u Halánkú" 14, G6

Prachatice 93

Pravda, hrad 58

Právník 168, 1()9, 175

Pressfreindová 35, 40, 41,

54

Prokopová, hereka 39

Prusové v echách 18

Piíbram 247
Pimda 181

Pštroska 56

Pulje 352. 363

Quis, Ladislav 118, 119,

168, 169, 175

Quis, Vincenc 29, 30, 90,

128, 130, 150, 151, 152,

153, 166, 169, 175, 176,

177, 178, 179, 180, 185,

186, 191, 192, 195, 197,

198, 202, 203, 208, 211,

217, 218, 223, 225, 231,

234, 236, 238, 240, 247,

252, 258, 259, 260, 261,

263, 265, 271, 273, 275,

276, 277, 280, 281, 283,

284, 292, 296, 316, 317,

325, 326, 328, 329, 360,

Quisová, Berta 90, 91,150,

151, 152, 153, 154, 159,

160, 161, 180, 181, 187,

192. 239, 254, 263, 265,

272, 273
Radimský, Stanislav, pseu-

donym Jos. Kaizla 27

Rakousy, Horní 95, 105

Ralston, William 58

Ramsau 81, 110, 111

Randa, Ant. 115, 117, 118,

120, 127, 202, 212, 216,

279, 335, 336, 337, 357,

358, 401
Rau 121, 394
Reichenhah 81. 111

Ricardo David 121, 290,

325, 393
Ried 97
Riedl, statká 269
Rieger, Fr. L. 209, 222, 223,

226, 228, 291, 295, 340.

341, 343, 345, 348, 374
Richenburk 24
Ringhoffer, Frant. 187
Rodler, strvc Kaizlúv 79,

80, 269, '281

Rosegg 281

Rosciier, Wilhelm G. 394
Rossbach 106

Rousseau, .1. .1. 190
Rudolf, korunní princ 92
RiiíTer, E. 168

Rulf, Friedrich 116

Rumburk 8

Rušuk 371

Ržika Antonín 185
Ržika, MUDr. 284
Rychnov n. K. 46, 47
flevnice 75

flíha, spolužák Kaizlúv 32
Sakuntala 175
Salzach 107, 108, 111

Sarajevo 352, 367, 368, 371,

377, 378
Sardou, Victorien 196

Sauerbrunn 248
Sáva 370. 374, 375, 378,

382, 384
Say, J. B. 393
Sax. Emanuel 358, 401

Scott, Walter 123. 180, 230,

232, 233. 234, 238
Sedláek, Aug. 21, 28, 30,

32, 33, 49, 51

Sedmihorky 202
Sessano 248
Schafberg 82

Shakespeare, William 66,

71. 89, 123. 133, 151, 182

Scháffle, A. 121, 127, 267,

285, 290, 294, 295, 304,

334, 338, 341, 342, 343,

346, 348, 349. 358, 388.

394, 399, 401

Scheiwl, Josef 200
Scherzel, Alois 13

Scheureky 93

Schier, Joh. Nep. 116

Schiller, Friedrich 66, 70,

71, 74, 76, 182, 304
Schleierfall 101

Schlenkrich, Ant. 13

Schmoller, Gustav 286, 287,

288, 289, 290, 293, 295,

306, 307, 314, 325, 337,

338, 339, 342, 348, 349,

353, 354. 355, 356, 358,

401

Schulte. Joh. Friedrich von
116. 117, 206

Schulz, Ferdinand 188, 189,

201, 243

Schwanthalcr, Ludwig 97

Sisek 352, 353, 365, 367

Skarszewski 317, 321

Skrejšovský, J. S. 129, 185,

189. 192", 277. 316, 361

Sku 24
Skuherský, Frant, Zd. 189

Sladkovský, Karel 19. 217,

226, 230, 292
Slatina 248
Slavík, spolužák Kaizlúv

31, 37
Slavík, Jan 119, 212
Slavík, Fr. A. 181

Slavín 167, 175
Slovensko 124, 153, 162

Smíchov 64, 68, 75, 190,

197
Smith, Adam 121, 318. 325,

390, 391, 392, 394
Smolík, herec 39

Solnohradv 80, 81. 105. 109,

111

Soy, Leon 315
Spencer, Herbert 290
Spiess, B. V. 168
Spolek, Akademický • te-
náskv, v Praze 118, 241

Srb 212'

Stanislav 186, 190, 191,

198. 209, 231, 235, 237,

Stankovskv, Josef Jií 275,

278
Staroeši 244
Stašek, Antal 124, 168, 223
Stein, Lorenz 121, 395
Steinhauser, spolužák Kaiz-

lúv 149, 151

Steinbeis, Ferdinand von
295, 346

Stieda, Wilhelm 286, 289,

304, 325
Strakonice 78

Strassburk 282, 285, 286,

288, 289, 291, 292. 296,

300, 301, 304, 306. 307,

308, 309. 311, 312, 313'

315, 316. 317, 323. 324,

325, 326. 327, 328. 331,

332. 334. 335, 336. 337,

338, 341, 342, 344. 345,

346. 347. 348, 349. 350,

353
Stremaver, Karl, ministr

282. 314. 387
Strub. potok 102

Studnika. Fr. J. Dr. 175

188
Studniková, Božena 237

Stupecký, Josef 119
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Stuttgart 338, 341, 346,

347, 348
Svcený, Hanns 338; 347
Svtlá, Karolina 168, 174,

231

Svtozor 26, 125, 166, 168,

169, 174

Svoboda (asopis) 166

Svoboda, školní rada 32

Svoboda, F. Z. dr. 65, 69, 70

Swiatek, medik 307

Svišt, Gustav 90
Šamberk, F. F. 166
Šamberková, pí. 186

Šanda, spolužák Kaizlv 32

Šatava 93

Šembera, Alois Vojtch li-

teratura jeho 25, 50
Šimek, spolužák Kaizlv 31

Šimková, Josefa 35, 37, 38,

39, 45
Šmilovskv, A. V. 168, 175,

176, 231

Špindler, Ervín 232, 243
Štolba, Josef 117, 168, 275
Štulc, Václav 201

Štvrsko 105

Šastný, Alfons 210, 226
Šulc, Ferdinand 124

Šumava 67, 89, 92, 93, 130,

203
Švarcbach 79, 94, 107

Švarcenberk, kníže 56
Švickertova, Marie 35, 42,

47, 48, 52, 53, 54, 55
Táborský, MUDr. 308
Tachezová, paní 30

Talí, Matouš 117

Tamchyna, Fr. 65

Tasso, Torquato 266
Tatry 92

Terst 130, 246, 248, 352,

363
Thierhier 362
Tlninen, Joh. H. v. 290
TJuMi, Lev hrab 114
Thun, Sigismund hrab 19

Tichý, spolužák Kaizlv
31, 32

Tissot, Victor 310
Tisza Koloman, ministr

uherský 315
Tobolá, Antonín 30
Tomáš, sv. na Šumav 79, 94,

Tomek. V. V. 115, 116
Tonner, Augustin 55

Tonner, Emanuel prof. 24,

55, 66,

71, 73,

Traunfall 96
Traunštein 96, 98
Travenský vodopád 80
Travná 96, 97, 98, 100

Trbíž 246, 282
Treitschke, Heinrich Gott-

hard von 339
Trenín 133
Trh, Nový 165
Teboc u Postoloprt 23, 24,

55, 56, 57, 58
Tebová, eská 18

Tbinky 127, 128
Tma, Karel 204
Turpinova kronika 265
Tyl, Jos. Kaj. 30
Uhlí, Josef 12

Ullmann, Dominik 117

Ullrich, Antonín 13, 64, 69,

70
Universita Karlo-Ferdinan-
dova v Praze 114

Untersberg 108
Urfahr 79, 95
Ústí n. O. 9, 16, 17, 18, 46,

124, 282, 283, 284, 338
Vacman 109, 111

Valdecký, mlyná 365, 367
Valerské jezero 112
Vašatý, J. 316, 318
Vaterland 343
Vatzina, Karl P. 9

Veinlich z Nového Yorku 17

Vels 79, 80, 95, 96

Velser Haide 95
Verne, Julius 275
Versailles 294, 331

Veverková, hereka 190
Víde 58, 114, 130, 131, 133,

167, 196, 197, 202, 246,

352, 353, 363, 364, 367
Vigaun 107
Vilém I., císa nmecký 332
Vilhelm. herec 197

Vimbach 110

Vimperk 78, 93

Vladislav II., král 127, 169,

179

,,Vlast", báse Kaizlova
126

Vlek, Vácslav 124, 168,

189, 230, 243
Vltava 113

Volary 79, 94
Voldický, Julius 22, 29. 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49,. 50, 51,

52, 53, 54, 66, 67, 68, 69,

70, 73, 74, 77, 83, 85. 86,

87, 88, 89, 90, 92, 135,

136, 140, 142, 143, 145,

259
Volfgangské jezero 109
Volika 93

Volkmann, Wilhelm 116

Voltaire 188, 190
Volyn, rodišt dr. J. Kaizla

7 78

Vondráek, professor v Li-

tomyšli 69
Vrba 282
Vrtal, Alois 121

,,Všehrd". spolek es. práv-

ník 120, 127, 128, 169,

175, 187, 212,

Vyhnis, enk 198
Wagner, Adolf 290, 339,

342, 349. 358, 401

Wagner, Richard 133

Walter, Josef 13

Weber Max M. 242, 388
Wellner, Max 16, 25, 55,

58, 195
Wieland, Christop Martin

266
Winter, Zikmund 119

Wirth, Max 121

Witingshauscn 79

Wolfgang, Sv. 82

Zábla 93
Záheb 352, 353, 367
Zákrejs, František 124, 168.

180, 186. 187, 189, 212,

230
Zapova eskomoravská

kronika 25
Zbirov 78

Zeitluuumer. A. 0.371,379,
Zelený, V. V. 25. 168, 201

Zeman 18

Ziuiuvermann. llobert 191

Zlivo 18

Znojmo 130
Zosel, Franz 9

Zucker AI. 115, 117, 213

Žello, Ludevít 216

Želnava 79, 94

Žolnay 370
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FINANNÍ VEDA.
Napsal dr. Jos. Kaizt. II. vyd. Úplné
K 6.20. I. svaz. K 2.80, II. svaz. K 3.40.

— Toto dílo vynikajícího finanníka
a státníka jest nejlepší uebnicí tžké
a složité vdy finanní v naší literatue.

*

GARIBALDI,
BOHATÝR SVOBODY. Napsal Karel

Tma. S etnými illustracemi Stanislava

Hudeka. — K 14"— , váz. K 17"—

.

Zajisté že každý upiíniný Cech a pítel

svobody toto dílo, jednající o život
a bojích Garibaldiho, uvítá s nej-

velejšími sympatiemi. Svží vánek
svobody vane celým dílem.

ATHAENEUM.
Revue. Redigoval dr. Jos. Kaizl. K 5.—

.

— Jest to bohatá snška stati o dleži-
tých otázkách politických, sociálních

a kulturních, jakož i posudk vztahují-

cích se k nejrznjším oborm literatury.

*

ILLUSTR. DJINY SVTOVÉ.
Napsal dr. Jar. Kosina. Úplné K 21-50,

váz. K 29-—. STAROVK K 7-50, váz.

K IO-— . STEDOVK K 8-40, váz.

K II-—. NOVOVK K 5-60, váz. 8K.
Bohat illustr. — Povinností každého
myslícího lovka jest, aby znal d-
jiny nejen jiných národ, ale i ji-

ných vk.

SPISY MISTRA JANA HUSÍ.
Z latiny peložil M. Svoboda. Úvody
a vysvtlivkami opatil dr. V. Flajšhans.

Úplná sbírka K 34.50, váz. K 47.70.

SVAZEK I. (Peklad spis latinských

díl I.) K 5.40, váz. K 7.60. — SVAZ. II.

(Peklad spis latinských díl II.) K 5.—

,

váz. K 7.20. — SVAZEK III. (Výklad
sentencí) K 8.— , váz. K 10.20. —
SVAZEK IV. (Spis eských díl I.)

K 4.—, váz. K 6.20. — SVAZEK V.

(Spis eských díl II.) K 7.50, váz.

K 0.70. — SVAZEK VI. (Postilla)

II. vyd. K 4.60, váz. K 6.80. — Vdecké
vydání spis M. J. Husi. (Texty latin-

ské, úvody a vysvtlivky v ei eské):
I. Expositio decalogi K 1.80. — II. De
corpore Chrisíi K 1.90. — III. De
sanguine Christi K 1.60. — IV. Sti-

per IV. Sententiarum I. K 5.80. —
V. Super IV. Sententiarum II. K 7.80. —
VI. Super IV. Sententiarum III. K 7.—

.

— VII Sermones de sanctis I. K 2.50. —
VUT. Sermones de sanríis II. K 8.50.

*

NA ÚSVIT NOVÉ DOBY.
Napsal J. J. Toužimský. Bohat illustr.

K 15.—, váz. K 18.—. — Rok 48. je

nezapomenutelným rokem našeho poh-
tického probuzení. Velkolepé dílo líí

djiny tohoto roku v echách a poutav
pedvádí veškeré události v nm se sb-
hnuvší. Jcsttodí'o jediné svého druhu,

v eské literatue.

LETEM CESKYM SVTEM.
Panorama ech, Moravy, Slezska a
Slovenska ve velkých fotografických

pohledech, slovnýnt textem doprovo-
zených. — Tisíc vyobrazení. — Vydání
jednostranné (dva svazky) váz. K 43 —

.

Vydání dvoustranné (jeden svazek)
váz. K 30.— . — Bohatá krása naší

vlasti zraí se zde v mohutném celku,

který neml by scházeti v žádné eské
rodin.

*

ÍŠE NEROSTNÁ OBRAZEM
I SLOVEM.

Dle prof. dra R. Braunse upravil prof.

/. John. Nádherné, v mnoha barvách
provedené obrazy 955 nerost mimo
300 vyobrazení v textu. K 50.—

,

váz. K 58 —•. — Nádherné toto dílo

jest jediné svého druhu. Jím dostává
se pátelm pírody spisu nejcennjšího.

Zvlášt pro uitelstvo všech kategorií

jest to dílo nepostradatelné.

*

ZE ZAŠLÝCH DOB...
Napsal Jos. R. Vilímek st. S illustr.

/ Ulricha. K 1.50. — Zakladatel a
dívjší redaktor ,, Humoristických Li-

st" v této pozoruhodné knížce líí

svrchovan absolutistickou vládu Ea-
chovu a Schmerlingovu a místy s hu-

morem a sarkasmem vypravuje o utrpení

eských noviná.

Všechna tato díla lze obdržeti u každého kirhkupce.
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MISTR JAN HUS.
Napsal dr. Václav Flajšhans. II. vyd.
K 8-— , váz. K I o.— . — Vysoko vztýen
jest tu náš muedník a velký ech.
Zápas Husv s tehdejší církví jest vy-
líen nejen dle postupu zevních udá-
lostí, nýbrž vyložen zevrubn a jasn

v celém dosahu myšlenkovém.
*

XIX. STOL. SLOVEM I OBRAZEM.
Nádhern illustr. Ve tyech svazcích
jednotliv prodejných po K lo.—

,

váz. po K 15.— . Úplné K 40.—

,

váz. K 60.— . — Pehled duševní
i hmotné práce minulého vku v mo-
hutném toku zraí se zde mysli te-
náov. Dílo toto jest neocenitelné

pro každého intelligenta.
*

DOBA A UMÉNÍ.
Napsal dr. F. X. Harlas. K 2.50, váz.

K 3.90. — ada rozprav o nejaktuál-

njších otázkách souasného umleckého
života: o slohu a vkusu 19. století,

o umní pro lid, feminismu v moderním
umní, o nahém umní, o ex libris,

o secessi, o plakátovém umní atd.
*

VELIKÁNI NAŠICH DJIN.
Napsal dr. Ja^. Kasina. Bohat illustr

K 8.80, váz. K 13.— . — Dílo toto

pedvádí tenám nejvtší bohatýry
národní, aby se shlíželi v jejich ctnostech

jako v zrcadle a aby z jejich kehkostí
a rad brali pouení a výstrahu.

*

ESKÁ SVATBA.
Napsal Fy. Vykoukal. K 2.40. — Nej-

roztomilejší ást staroesk3'-ch obyej,
lidové zv^-ky a obady svatební, jest tu

zachována ped zapomenutím. Spis

tento obšírn líí postup staré eské
svatby a uvádí všechna sem vztahující

se rení, íkadla a rýmování.
*

ZA ESKOU SLÁVOU.
Uspoádal Karel Hipman. Pl tetího
sta skvostných obraz. K 15.— , váz.

K 20.— . — Nádherné toto dílo líí

naši slávu, moc a kulturu na obrazech
jejich památek a step. Díkm tímto d-
stojn jest representována naše minulost.

DJINY NÁRODA ESKÉHO.
Dle dra A. Rezka a /. Dolenského upravil
dr. /. Kosina . S et. illustr. K 4.—

,

váz. K 6.— . — ím lépe zná který
národ svou minulost, tím jest obrn-
njší v bojích za svoje právo. Jest
proto nutno, aby toto dílo bylo v kniho\'-

n každého upímného echa.
*

Z POKLAD PRAŽSKÝCH.
Napsal dr. F. X Harlas. K 2.30, váz.
K 3.70. — Známý umlecký kritik

shrnul do této knihy své studie a
causerie o umleckých zjevech, pa-
mátkách a otázkách pražských. Podává
hojnost zajímavých staropražských
vzpomínek a obraz z umleckého života

Prahy v minulosti.
*

EVROPA CÍTÍCÍ A MYSLÍCÍ.
Napsal Jan Váa. K 2*— , \áz. K 3.40. —
Toto dílo je z tch, které rozšiují
obzor tenáe a dávají mu s vysoká se

rozhlížeti po dležitých zjevech svtové
kultury. Hojnost zajímavých myšlenek
a uritých poznatk podána jest co

nejpístupnji.
*

ZE STARÉ PRAHY.
Napsal /. Svátek. Illustrováno. K j.Sj.

— Autor podává nejen historické p3-
uení o jednotlivých památkách, ale

opádá je i mythickým tajem a roman-
tickým ovzduším, jímž je piodla

povst a tradice.
*

NÁRODNÍ ALBUM.
Sbírka 1336 podobizen a životopis
eských lidí prací, a snahami vynikají-

cích a zasloužilých. K 20.— , váz.

K 25.— . — Dílem takovéhoto druhu
honosí se jen literatury svtové. Zevní
úprava jest skvostná a podobizny pro-

vedeny jsou co nejzdaileji.
*

KNIHY A LIDÉ.
Napsal /«« Váha. K 1.60, váz. K 3.— .

—
Spisovatel vybral z rzných literatur n-
kolik karakteristických zjev a promlou-
vaje o nich, dotýká se rozliných akut-

ních otázek doby a zamstnává myšlení

tenáovo zpsobem co nejplodnjším.

Všechna tato dila obdržeti lze u každého knihkupce.



nakladatelství JOS. R. VILÍMKA V PRAZE.

CAR PETR VELIKÝ.

Napsal sir John Barrow. Pel. /. Váa.
K 2.50, váz. K 3.90. — Kdo chce po-

znati snahy tohoto geniálního oprávce

Rusi a jeho píli za povzneseni zem
z té hrozné zatemnlosti, nech pete si

tuto knihu, jež jest vzorem životo-

pisné studie a jež pro svoji zajímavost

se te jako román.
*

NMECKÁ PANOVANOST.
Napsal M. Lair. Peložil dr. Jií Guth.

K 3.60, váz. K 5.— .
— Náš národ

nejvíce trpí nmeckou rozpínavostí

a proto v zájmu národním jest dležito

poznati svého souseda a následovati ho

v tom, v em je hoden následováni.

Píiny nmeckého rozptí podává
autor pesvdiv a zajímav.

PEDSTAVITELE LIDSTVA.
Napsal W. R. Emerson. Peložil /.
Váa K 2'40, váz. K 4.20. — Jest to

kniha hlubokého myslitele a nadšeného
básníka. Nikdo snad neosvtlil dosud
s takovou hloubkou pojetí a s tak
vroucím citem lidskosti povahu genia

a velikost vynikajících karakter jako
práv Emerson.

*

KULTURNÍ HISTORIE.
Napsal dr. C. Zibrt. K 2.40. — Autor
rýsuje základní úkoly ethnologie a
kulturní historie, podává pehled pí-
slušné literatury, promlouvá o kulturní

historii starovké, o významu kesan-
ství pro kulturu a j. Spis tento je velmi
pouným a nabádaným katechismem

kulturní historie.

SVTEM AUTOMOBILEM.
Z Pekingu do Paíže v 60 dnech Boha.
illustr. Napsal L. Barzini. Peložil

prof. F. Povr. K 9.— , váz. K 12.— .
—

Sotva as bude nkoho, kdo by odolal

interessu pro tuto krkolomnou jízdu

a kdo by rád neetl o nezetných tch
dobrodružství, jež v pehojné míe
cestovatelé, hlavn v dosud neznámých

koninách Asie, zažili.

VZPOMÍNKY A. LISTY
L. N. TO I STÉHO.

Uspoádal P. Birjukov. Pel. dr. Bo.
Prusík. Bohat illustr. Dva díly K 14"—

,

váz. K 18 — . — Toto dílo jest ne-

zbytným doplkem všech spis slav-

ného ruského spisovatele. Sem sneseno
vše, co vztahuje se k osob velkého

filosofa jasnopoljanského.

*

LISTY Z ES DJIN KULTURNÍCH,
Napsal dr. enk Zibrt. K 2.— .

—
V knize této se dotete o líení a šlechtní
starých echv, o rzných zvycích,

jako je stínání kohouta, mlácení kaera,
shazování kozla, o symbolice barev
u starých ech a jiných vcech, které

jsou velmi zajímavé.

V SRDCI AS\E.
10 tisíc kilometr po neznámých cestách.

Napsal Sven Hedin. Peložil prof. dr.

A . Kraus a dr. Jií Guth. Bohat illustr.

Úplné K 20.— , váz. K 25.— .
— Toto

velkolepé dílo jest pravou moderní
epopejí, vypravující o inech, svízelích

a dobrodružstvích hrdinného švédského
cestovatele, jenž odvážil se do nej-

pustších konin asijských.

*

VILÉM IL A ZÁKUMSÍ DVORA
BERLÍNSKÉHO.

Napsal H. W. Fischer. Peložil /.

Pachmajer. K 7.— , váz. K 9.— .
—

Toto sensaní dílo snímá úpln roušku
s majestátu tohoto císae a ukazuje jej

v pravém svtle. Intimnosti, delikátní

flirty a spory v rodin Hohcnzoller
jsou tu hlavními initeli.

POCTIVÉ MRAVY a spole. ády
rozumu starýchpi jídle a pití

ech. Napsal dr. . Zibrt. Cena i K.

Kdo chce nabýti uritjších pedstav
o mravech a názorech našich pedk
nalezne v této knížce hojnost zajímavé

a pouné látky. Jsou to vesms doku-
mcntv, kti-ré /ajíuiají každého.

j

V.šcchna tato díla obdrželi lze u každého knilikupc,
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